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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 Halu Oleo, Provinsi Sulawesi Tenggara 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 Halu 

Oleo, Provinsi Sulawesi Tenggara 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 Sulawesi 

Tenggara diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai 

berikut: Syamsul Bahri, Baharuddin Aritonang, KH. Amidhan, dan 

Muspani. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sulawesi 

Tenggara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga 

provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, 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 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua,

                         

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM                Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 
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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 

 

Penataan kembali lembaga perwakilan dengan penguatan 

kewenangan institusi Dewan Perwakilan Daerah dengan mekanisme 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu 

sistem pemerintahan yang demokratis atas dasar kedaulatan rakyat 

dengan mengakomodasi sistem lembaga perwakilan bicameral yang 

kuat. 

Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam arti 

penataan kewenangan secara konstitusional, tidak lain merupakan 

upaya pengakuan secara proporsional terhadap eksistensi Dewan 

Perwakilan Daerahsebagai representasi kepentingan daerah yang juga 

merupakan elemen penting bagi keserasian dan keseimbangan 

hubungan antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional 

dalam koridor terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penguatan peran dan wewenang DPD RI dilakukan untuk 

menciptakan check and balance dalam kelembagaan ketatanegaraan 

Republik Indonesia dengan cara mengamandemen pasal 22E UUD 

NRI Tahun 1945. 

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 2013. 

Paradigma baru legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

27 Maret 2013, maka kewenangannya : 

1. DPD terlibat dalam penyusunan Prolegnas; 

2. DPD dapat mengajukan RUU (tertentu), termasuk RUU 

pencabutan perpu (tertentu); 

3. DPD ikut membahas RUU (tertentu); 

4. Pembahasan RUU bersifat tiga pihak (tripatit), yaitu antara DPR, 

DPD, dan Presiden; 

5. Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan 

DPD dalam UU MD3 dan UU P3, baik yang dimohonkan atau 

tidak, bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan 

tafsir MK. 

DPD dan DPR sama-sama berkedudukan sebagai lembaga 

perwakilan yang anggotanya berdasarkan pemilihan umum. 

Sehubungan dengan hal itu, maka baik DPR maupun DPD sama-sama 

harus terlibat dalam proses pembahasan dan proses pembuatan 

keputusan politik secara nasional. Dalam hal ini DPD tidak hanya 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 5 

 

dapat mengajukan kepada DPR 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 

perimbanagan 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, namun ikut juga dalalam proses 

pembuatan keputusannya.  

Dengan demikian, maka perlu diamandemen: 

1. Pasal 22D ayat (1) diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah 

berhak dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR 

dan Presiden 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. Pasal 22C ayat (2) diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, dan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta rancangan undang-

undang pendapatan dan belanja negara dan memberikan 

pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

3. Pada Pasal 22D ditambahkan ayat yang menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan yang terkait dengan 

kepentingan daerah. 

4. Pada Pasal 22D ditambahkan ayat yang menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak 

meminta keterangan, hak angket, dan hak mengajukan pernyataan 

pendapat. 
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Kelembagaan DPD sebaiknya dikembalikan sebagai bagian dari 

Kelembagaan MPR   dengan beberapa argumen berikut : Pertama,  

Keberadaan DPD sebagai kamar kedua dalam struktur sistem 

perwakilan Bikameral system tidak sepenuhnya dapat dijalankan 

karena senantiasa akan terkooptasi pada dominasi DPR yang 

memegang kekusaan membentuk UU.  Kedua,  bahwa jika keberadaan 

DPD dapat diterima dalam kelembagaan MPR maka akan memberi 

penguatan pada institusi kedaulatan rakyat sebaga lembaga konstitutif, 

dengan catatan diperlukan desain model elektorasi keanggotaan DPD 

berbasis kompetensi kelembagaan perwakilan rakyat. Ketiga, jika 

terjadi penolakan dalam hal adanya pengabaian aspirasi Daerah, maka 

bukankah kita sadari bahwa konstituen keanggotaan DPR sebenarnya 

berbasis pada Daerah pemilihan di Daerah, sehingga tampak mubassir 

jika meletakkannya pada dua institusi,DPR dan DPD. Keduanya 

terjebak pada konstestasi representasi perwakilan oleh dua konstituen 

yang tidak berbeda. 

Paradigma penguatan fungsi DPD tidak ditafsirkan berakhir 

pada pemberian wewenang legislasi semata dan sepihak. Perlu ada 

penilaian yang proporsional untuk menakar baik dan tidak dampaknya 

kedepan. Sekedar mengakomodir perluasan wewenang legislasi DPD 

untuk diberikan “seporsi” dengan DPR tidak sertamerta 

menyelesaikan polemik ketatanegaraan. Justru potensi “tabrakan” 

kewenangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi sangat mungkin 

terjadi. 

Penguatan fungsi legislai DPD dimulai dengan memperbaiki 

kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang secara teoritik dan 

implemetatif menjalankan fungsi legislasi. Selanjuntya, komposisi 

MPR pun disusun ulang, menjadi gabungan antara badan/institusi 

DPR dan DPD, sehingga masing-masing organ ini memiliki 

kedudukan yang “sesuai porsi” (sesuai fungsi keterwakilan yang 

dijalankan) sama dan berdampak pada adanya ruang yang sama bagi 

kedua organ tersebut untuk melsaksanakan fungsi legislasi saat 

membentuk joint session di MPR. 

Strategi penguatan fungsi DPD harus diformat dengan 

mempertimbangkan prespesi idealnya penerapan sistem dua kamar 

pada lembaga legislatif. Tentu dengan terlebih dulu merombak 

kedudukan masing-masing organ pelaksana fungsi legislasi itu, dalam 

hal ini DPR yang disesuaikan dengan karakter sistem dua kamar 

tersebut. Menjadikan MPR sebagai manifestasi “rumah” yang 

menaungi DPR dan DPD sebagai “kamar-kamar” yang ada pada 

rumah itu. 
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Proses penguatan kewenangan DPD seharusnya juga 

memperjuangkan  hak-hak DPD karena secara fungsi kelembagaan 

parlemen pada aspek pengawasan hak-hak anggota seperti hak 

interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat menjadi esensial 

untuk melakukan pengawasan. 
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NOTULENSI 

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan 

pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan 

topik “DEWAN PERWAKILAN DAERAH” hasil kerja Lembaga 

Pengkajian MPR RI bersama Halu Oleo, di Grand Clarion Hotel, 

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, 29 September 2016. 

 

Prof. Dr. Djufri Dewa, S.H., M.H.  

1) Penguatan peran dan wewenang DPD RI dilakukan untuk 

menciptakan check and balance dalam kelembagaan 

ketatanegaraan Republik Indonesia dengan cara mengamandemen 

pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. 

2) Menata sistem Bikameral Murni dalam ketatanegaraan RI 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antar lembaga tinggi dalam 

ketatanegaraan Republik Indonesia dalam hal ini MPR, DPR dan 

DPD. 

3) Penguatan fungsi DPD RI dalam fungsinya sebagai Legislasi, 

Pertimbangan serta Pengawasan. 

4) Dalam ketatanegaran RI sangat di butuhkan Peran serta DPD RI 

dikarenakan Lembaga tersebut merupakan lembaga yang 

menghubungkan antar Pusat dan Daerah.  

 

Dr. Yusuf, M.Hum  

Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945: 

• Hubungan yang bersifat Fungsional  

• Hubungan yang bersifat Pengawasan  

• Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa  

• Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban  

 

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah setelah dikeluarkannya 

putusan Mahkamah Konstitusi 2013. Paradigma baru legislasi 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 27 Maret 2013 

• DPD terlibat dalam penyusunan Prolegnas;   

• DPD dapat mengajukan RUU (tertentu), termasuk RUU 

pencabutan perpu (tertentu);  

• DPD ikut membahas RUU (tertentu);  
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• Pembahasan RUU bersifat tiga pihak (tripatit), yaitu antara DPR, 

DPD, dan Presiden;  

• Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan 

DPD dalam UU MD3 dan UU P3, baik yang dimohonkan atau 

tidak, bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan 

tafsir MK. 

 

Amandemen ke-5 UUD 1945 untuk mewujudkan Prinsip checks and 

balance (mengawasi dan mengimbangi). Yang harus diperbaiki 

melalui amandemen ke-5 UUD 1945 agar tercipta perwakilan 

(territorial/geopolitik reprentation and people/political 

representation)  

• Jumlah anggota DPD harus sama dengan DPR bukan maksimum 

1/3 dari jumlah DPR (UUD 1945 BAB VIIA*** Pasal 22C angka 

(2) setara dengan jumlah anggota DPR 

• Kewenangan mayoritas pada DPR sehingga superior terhadap 

lembaga tinggi negara yang lain terutama pada DPD  

• DPD setara kewenangannya dengan komisi/panitia ad hoc DPR 

• Dapat mengajukan  kepada Dewan  Perwakilan   Rakyat   

rancangan   undang-undang (UUD 1945 Pasal 22D (1) 

• Ikut membahas  rancangan UU  (UUD 1945 Pasal 22D (2) 

• dapat melakukan pengawasan serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada DPR (UUD 1945 Pasal 22D (3) 

• Diperhatikan pertimbangan DPD dalam RUU APBN (UUD 1945 

BAB VIII HAL KEUANGAN pasal 23 angka (2) 

• Memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota 

BPK (UUD 1945 BAB VIII HAL KEUANGAN pasal 23F angka 

(2) 

• sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh 

DPD (Buku Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD 1945)  

 

Dr. Adnan Jamal, S.H. M.H.  

MENCARI FORMAT IDEAL KAMERALISME DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA 

 Dalam demokrasi modern, terdapat tiga cabang kekuasaan utama 

(primary state’s organs) merujuk pada konsep separations of 

power, yaitu legislature, executive and judiciary, yang 

dialokasikan pada fungsi law making, execution and review.   
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 Kekuasaan Legislatif (the Legislature), pada umumnya terdiri dari 

representasi mayoritas rakyat dan didefinisikan sebagai majelis 

permusyawaratan yang diberikan fungsi pembentukan undang-

undang (to pass, amend, and repeal laws).  

 

MODEL KAMERALISME 

 Unikameral  

 Bicameral  

 Trikameral  

 tentrakameral  

 

Pilihan terhadap model tersebut, terutama didasarkan pada konteks 

sejarah dinamika pendirian dan perkembangan suatu negara yang tak 

lain agar memperkuat institusi demokrasi dan hak konstitusional  

 

BIKAMERALISME 

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 sama kuat;  

3. perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar 

betul-betul seimbang.   

  

Argumentasi pilihan model selain unikameralisme, seperti 

bikameralisme, pada prinsipnya adalah untuk penguatan institusi 

demokrasi dan hak konstitusional warga negara, khususnya untuk 

mencegah kekuasaan monopolistik atau hegemonik dan terbukanya 

ruang bagi penguatan hak konstitusional warga Negara berdasarkan 

prinsip demokrasi, prinsip konstitusionalisme,  dan prinsip keadilan. 

Substansinya bukan hanya terletak pada pemberian otoritas 

kepada institusi legislative, tetapi pada aspek akuntabilitasnya 

berdasarkan prinsip rule of law. Otoritas dan akuntabiltas dalam 

konteks ini terutama dari dilhat dari segi relasi antara wakil rakyat dan 

yang diwakilinya menurut teori perwakilan (representation). 
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Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya 

oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah 

pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Dr. Muh. Satria Muldjabar, S.H., M.H.  

a) DPD adalah lembaga negara yang baru dibentuk pada tahun 2004 

yang memiliki tugas, wewenang, dan kekuasaan yang setingkat 

dengan DPR atau MPR.  

b) DPD memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi 

daerahnya masing-masing.  

c) DPD harus lebih peduli terhadap aspirasi masyarakat, dan dapat 

menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat diwujudkan. 

d) Dalam menjalankan tugasnya ketiga kekuasaan tersebut saling 

memisahkan diri, namun tetap ada keseimbangan di antara 

ketiganya, atau dengan istilah ”check and balances”.  

  

Dr. Deity Yuningsih, SH., M.H.  

DPD dan DPR sama-sama berkedudukan sebagai lembaga 

perwakilan yang anggotanya berdasarkan pemilihan umum. 

Sehubungan dengan hal itu, maka baik DPR maupun DPD sama-sama 

harus terlibat dalam proses pembahasan dan proses pembuatan 

keputusan politik secara nasional. Dalam hal ini DPD tidak hanya 

dapat mengajukan kepada DPR 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, namun ikut juga dalalam proses 

pembuatan keputusannya. Dengan demikian, maka perlu 

diamandemen: 

1. Pasal 22D ayat (1) diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah 

berhak dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada 

DPR dan Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
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daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

2. Pasal 22C ayat (2) diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah 

ikut membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, 

dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta rancangan 

undang-undang pendapatan dan belanja negara dan memberikan 

pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

3. Pada Pasal 22D ditambahkan ayat yang menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan yang terkait dengan 

kepentingan daerah. 

4. Pada Pasal 22D ditambahkan ayat yang menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak 

meminta keterangan, hak angket, dan hak mengajukan pernyataan 

pendapat. 

Penataan kembali lembaga perwakilan dengan penguatan 

kewenangan institusi Dewan Perwakilan Daerah dengan mekanisme 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu 

sistem pemerintahan yang demokratis atas dasar kedaulatan rakyat 

dengan mengakomodasi sistem lembaga perwakilan bicameral yang 

kuat. 

Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam arti 

penataan kewenangan secara konstitusional, tidak lain merupakan 

upaya pengakuan secara proporsional terhadap eksistensi Dewan 

Perwakilan Daerahsebagai representasi kepentingan daerah yang juga 

merupakan elemen penting bagi keserasian dan keseimbangan 

hubungan antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional 

dalam koridor terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dr. Oheo K. Haris, SH., M.H.  

a) Dalam  putusannya, dapat dilihat kedudukan DPD di bidang 

legislasi tidak lagi sebagai subordinat Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), melainkan setara dengan DPR dan presiden; 

b) Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-

X/2012, DPD terlibat  dalam proses legislasi tetapi tidak sampai 

mengambil porsi persetujuan bersama. Implikasi putusan MK ini 

tidak cukup signifikan jika DPD tidak menyetujui suatu RUU yang 

berkaitan dengan kewenangan DPD pada bidang legislasi tertentu 

(Pasal  22D ayat (1) UUD 1945). RUU tersebut bisa jadi tetap 

berjalan dan jadi UU karena wilayah persetujuan ada pada DPR 

dan Pemerintah. Pendapat kecil DPD terkait dengan RUU bidang 

tertentu yang menjadi kewenangannya tidak mengikat secara 

hukum bagi DPR dan Pemerintah. 

c) DPD  juga  berhak  dan/atau  berwenang  untuk  membahas  RUU  

tertentu  tersebut  sejak  awal  hingga  akhir  tahapan,  namun  DPD  

tidak  memberi  persetujuan  atau  pengesahan  RUU  menjadi 

undang-undang.   

 

Dr. Jamal Bake, S.H., M.H.  

Agar penggunaan sumber daya anggaran tidak sia-sia, maka 

setiap lembaga Negara yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN, 

seperti DPR dan DPD, termasuk Presiden, harus difungsikan secara 

efektif, dan diberikan peran, kewenangan, tugas dan tanggungjawab 

yang setara dalam proses penyelenggaraan negara. Mereka adalah 

unsur penyelenggara negara yang memiliki posisi dan peran strategis 

dalam menentukan arah dan tujuan, mau kemana negara ini dibawa, 

tergantung pada para penyelenggara negara dalam hal ini lembaga 

Tinggi Negara seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Presiden 

Republik Indonesia, yang sama-sama memiliki  posisi dan kedudukan 

yang sama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, 

peningkatan status kewenangan DPD RI untuk menjadi bagian dari 

yang memutuskan suatu UU sesuai dengan asas fungsi legislasi.  

Perubahan dimaksud dapat dilakukan melalui amandemen UUD 

1945, dan atau melalui Revisi UU Susduk DPR RI, DPD RI, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Setiap pihak yang memiliki 

otoritas melakukan amandemen dan revisi UU terkait idealnya 
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membukan diri dan rela berbagai kewenangan dalam rangka 

mengefektifkan setiap elemen penyelenggara Negara di tingkat 

nasional 

  

Dr. Kamaruddin Jafar, S.H., M.H.  

Kewenangan tetentu terkait dengan otonomi Daerah yang 

diberikan pada DPD, kembali menempatkan DPD pada posisi yang 

sulit oleh karena dapat terjebak pada dikotomi hubungan pusat dan 

Daerah. Begitu sering kekhawatiran disampaikan perihal keberadaan 

DPD yang disimbolisasi sebagai personifikasi institusi kehendak 

politik federalisme, baik secara laten atau insidentil dinilai potensil 

hadir dalam relasi pusat dan daerah. Sudut Pandang ini pula semakin 

menyudutkan keberadaan DPD yang sejatinya lahir dari Rahim 

amandemen konstitusi yang ketiga sebagai produk kehendak politik 

Reformasi ketika itu. 

Kelembagaan DPD sebaiknya dikembalikan sebagai bagian dari 

Kelembagaan MPR dengan beberapa argumen berikut : Pertama,  

Keberadaan DPD sebagai kamar kedua dalam struktur sistem 

perwakilan Bikameral system tidak sepenuhnya dapat dijalankan 

karena senantiasa akan terkooptasi pada dominasi DPR yang 

memegang kekusaan membentuk UU.  Kedua,  bahwa jika 

keberadaan DPD dapat diterima dalam kelembagaan MPR maka akan 

memberi penguatan pada institusi kedaulatan rakyat sebaga lembaga 

konstitutif, dengan catatan diperlukan desain model elektorasi 

keanggotaan DPD berbasis kompetensi kelembagaan perwakilan 

rakyat. Ketiga, jika terjadi penolakan dalam hal adanya pengabaian 

aspirasi Daerah, maka bukankah kita sadari bahwa konstituen 

keanggotaan DPR sebenarnya berbasis pada Daerah pemilihan di 

Daerah, sehingga tampak mubassir jika meletakkannya pada dua 

institusi,DPR dan DPD. Keduanya terjebak pada konstestasi 

representasi perwakilan oleh dua konstituen yang tidak berbeda.   

  

Heryanti, S.H., M.H.  

Pemberian kedudukan yang sama antara DPR dan DPD namun 

tidak sejalan dengan besar kewenangan yang diberikan pada kedua 

lembaga menuntut DPD untuk menata kewenangan yang ada guna 

menjalankan fungsi DPD sebagai lembaga legislatif. Penataan 

kewenangan DPD dapat dilakukan dengan optimalisasi kinerja dari 

merekstrukturisasi komite-komite DPD yang saat ini terdiri atas empat 
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komite yaitu : Komite I (alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, 

yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat 

dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah); Komite II (alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, 

yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; 

dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya); Komite III (alat 

kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup 

tugas pada pendidikan dan agama); dan Komite IV (alat kelengkapan 

DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; 

perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan 

hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; 

pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah). 

Penataan kewenangan DPD RI hendaknya dimaksudkan untuk 

memperkuat kelembagaan DPD sebab bila bukan penataan namun 

penguatan kewenangan DPD maka harus dilakukan amademen 

kembali pada UUD 1945. 

  

Ramadhan Tabiu, S.H., M.H.  

Penting kiranya paradigma penguatan fungsi DPD tidak 

ditafsirkan berakhir pada pemberian wewenang legislasi semata dan 

sepihak. Perlu ada penilaian yang proporsional untuk menakar baik 

dan tidak dampaknya kedepan. Sekedar mengakomodir perluasan 

wewenang legislasi DPD untuk diberikan “seporsi” dengan DPR tidak 

sertamerta menyelesaikan polemik ketatanegaraan. Justru potensi 

“tabrakan” kewenangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi sangat 

mungkin terjadi.  

Strategi penguatan fungsi DPD harus diformat dengan 

mempertimbangkan prespesi idealnya penerapan sistem dua kamar 

pada lembaga legislatif. Tentu dengan terlebih dulu merombak 

kedudukan masing-masing organ pelaksana fungsi legislasi itu, dalam 

hal ini DPR yang disesuaikan dengan karakter sistem dua kamar 

tersebut. Menjadikan MPR sebagai manifestasi “rumah” yang 

menaungi DPR dan DPD sebagai “kamar-kamar” yang ada pada 

rumah itu.  

Penguatan fungsi legislai DPD dimulai dengan memperbaiki 

kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang secara teoritik dan 

implemetatif menjalankan fungsi legislasi. Selanjuntya, komposisi 

MPR pun disusun ulang, menjadi gabungan antara badan/institusi 

DPR dan DPD, sehingga masing-masing organ ini memiliki 
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kedudukan yang “sesuai porsi” (sesuai fungsi keterwakilan yang 

dijalankan) sama dan berdampak pada adanya ruang yang sama bagi 

kedua organ tersebut untuk melsaksanakan fungsi legislasi saat 

membentuk joint session di MPR.  

Tentu, ruang proses yang memungkinkan terealisasinya 

perbaikan ini adalah hanya dengan melakukan perubahan UUD 1945. 

Agenda perubahan ke 5 UUD 1945 saat ini merupakan sebuah 

kebutuhan. Namun disisi lain, perubahan UUD 1945 seyogyanya 

dimulai dengan pemantapan konsepsi terlebih dahulu agar proses 

tersebut dapat melahirkan UUD 1945 yang lebih futuristik.  

   

DR. Ruliah, S.H., M.H  

1. Kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif dalam rangka 

pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 

1945 adalah terbatas baik dilihat dari bentuk kedudukan maupun 

dilihat dari lingkup kewenangannya. Pembatasan terhadap lingkup 

kewenangan, yaitu hanya terhadap rancangan undang-undang 

tertentu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan daerah 

dimungkinkan untuk dilakukan mengingat Dewan Perwakilan Dae-

rah merupakan wakil-wakil daerah dalam rangka menjamin 

aspirasi dan kepentingan daerah, sehingga perlu dibatasi lingkup 

kewenangannya hanya terhadap rancangan undang-undang tertentu 

tersebut. Namun demikian, adanya pembatasan berkaitan dengan 

bentuk kewenangan yang diberikan, sesungguhnya akan 

berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi yang 

dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu adanya 

pembatasan terhadap bentuk kewenangan dibidang legislasi 

tersebut, yaitu hanya terhadap mengajukan rancangan undang-

undang, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan, adalah 

jelas merupakan penyimpangan dari status dan kondisi yang 

dikehendaki dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang 

merupakan lembaga perwakilan. 

2. Model ideal penataan kewenangan DPD  dalam proses 

pembentukan Undang-Undang kedepan meliputi: Penerapan 

Sistem Bikameral Efektif, Penguatan Kewenangan DPD RI melalui 

Interpretasi Yudisial, dan Reformasi Kewenangan Legislasi DPD 
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Karsadi  

Untuk menata dan menguatkan Dewan Perwakilan Daerah diperlukan 

political will semua pihak yang memiliki kepentingan untuk 

kepentingan negara. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

a) DPD diberi kewenangan untuk menentukan pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh DPR 

b) DPD diberikan kewenangan untuk mmenentukan dan membahas 

UU yang berkaitan dengan strategis, misalnya UU pertambangan, 

dll. 

c) Keanggotan DPD diberikan kebebasan untuk dapat memberikan 

berbagai pandangan tentang kebijakan strategis yang berkaitan 

dengan kepentingan bangsa dan negara. 

d) DPD diberi kewenangan untuk menetapkan berbagai persolan yang 

strategis lainnya  

  

Misran Safar  

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif 

belum mencerminkan sistem bikameral yang selama ini didambakan 

oleh negara Indonesia. Indikatornya adalah otoritas dan peran DPD 

yang tidak seimbang dengan DPR. DPD diibaratkan hanya sebagai 

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bukan sebagai lembaga 

legislatif mendampingi DPR.  Sistem bikameral yang dianut Indonesia 

hanya setengah hati. Untuk memposisikan DPD sebagai lembaga 

penyeimbang bagi DPR demi menuju sistem bikameral yang efektif, 

diperlukan tiga hal: perubahan konstitusi “amandemen kelima”, 

konvensi ketatanegaraan dan penguatan institusional. 

  

Sulsalman Moita  

Minimnya kewenangan DPD, juga tidak relevan dengan spirit 

yang terkandung maksud dan tujuan dibentuknya DPD sebagai 

lembaga perwakilan daerah serta perwujudan prinsip check and 

balances. Berbagai strategi yang diimplementasikan, dalam faktanya 

masih harus ditatakeloa di  masa yang akan datang dengan mendorong 

sinyal yang positif hubungan DPR dengan 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 
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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. 
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REDESAIN MODEL  KAMERALISME UNTUK PENGUATAN 

INSTITUSI DEMOKRASI DAN HAK KONSTITUSIONAL 

DALAM USULAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

Oleh: Dr.Adnan Jamal,S.H.,M.H. 

 

 

HAKIKAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

Berdasarkan pengalaman kebanyakan Negara, terdapat 

sejumlah argumentasi mengubah/mengganti UUD. Argumentasi 

tersebut antara lain adalah: 

1. Adanya motivasi penguatan constitutional rights atau memperkuat 

democratic institutions; 

2. Adanya motivasi untuk menyesuaikan konsitusi dengan sistem 

politik yang sedang berlangsung dengan dinamikanya yang 

mencakup sisi ekonomi, teknologi, relasi internasional, demografi, 

dan perubahan tata nilai domesitik dan internasional dan 

sebagainya; 

3. Adanya motivasi untuk mengoreksi bagian-bagian konstitusi yang 

terbukti tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kekinian 

dan masa datang. 

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula 

motivasi lain dibalik untuk mengubah atau mengganti konstitusi. 

Misalnya motivasi kepentingan/tujuan yang bersifat partisan. 

Bagaimanapun, konstitusi dapat dipandang juga sebagai norma hukum 

yang terbentuk dari „political game‟. Oleh karena itu, perubahan atau 

pergantian konstitusi sangat bepotensi memperlemah demokrasi, 

menjauhi prinsip konstitusionalisme, memarjinalkan minoritas,  

membatasi hak-hak sipil dan politik warga Negara dan lain-lain.  

Perubahan/pergantian konstitusi harus didahului adanya 

motivasi tidak untuk demi kepentingan pragmatis, partisan, 
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hegemonik dan berdimensi jangka pendek. Kepentingan bangsa dan 

negara harus dibaca dan diterjemahkan secara terukur dan harus 

merupakan hasil kontemplasi yang komprehensif serta disyaratkan 

terdapat pemahaman yang kuat dan utuh terhadap substansi konstitusi. 

Konstitusi, menurut, Hiskes merupakan wadah bagi kelompok sosial 

menegakkan dan memapankan nilai-nilai untuk mengawal wacana 

politik dan sosial bagi generasi mendatang sekaligus menjadi area 

memproteksi nilai-nilai tersebut dengan menginkorporasinya dalam 

wujud seperangkat hak dan kewajiban. Hal ini teridentifikasi pada 

substansi pemikiran Hiskes bahwa: 

“Constitutions are where societies establish the values that are 

to guide political and social discourse for generations to come, and 

also where those values are protected by incorporating them as 

constitutional obligations or rights.” 
1
 

Argumentasi penguatan hak konstitutisional, idealnya 

dijadikankan argumentasi utama mendesain institusi demokrasi. Tidak 

sekedar terjebak pada mainstream relasi politik antar-organ Negara. 

Sejumlah pemikiran hukum ketatanegaraan, menguatkan tesa bahwa 

substansiasi nilai-nilai ideologi tertentu dalam proses 

konstititusionalisasi dalam kehidupan politik dan hukum suatu negara.  

Konstitusi tidak dapat lagi dipersepsi atau dititikberatkan pada 

aspek instutusional dan proseduralnya secara hukum dan politik an 

sich, misalnya relasi antar-organ negara dan berbagai kutub kekuasaan 

dalam lingkup pembagian kekuasaan,  tetapi yang jauh lebih esensial 

adalah nilai-nilai filosofi apa yang mendominasi  konstitusi baik 

dalam pengertian formal maupun materil terutama dalam konteks hak 

asasi manusia yang merupakan elemen dasar konstitusi. Konstitusi 

menjadi refleksi arus utama ideologi  tertentu dalam kehidupan sosial 

dan kenegaraan termasuk ideologi hak asasi manusia. Pada posisi ini, 

konstitusi diniscayakan menjadi penyeimbang terhadap arus utama 

ideologi tersebut.  

                                                   
1 R.P. Hiskes. 2009. The Human Right to a Green Future: Environmental Rights and 
Intergenerational Justice. (Cambridge University Press: Cambridge), hlm. 130. 
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MENCARI FORMAT IDEAL KAMERALISME DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

Dalam demokrasi modern, terdapat tiga cabang kekuasaan 

utama (primary state‟s organs) merujuk pada konsep separations of 

power, yaitu legislature, executive and judiciary, yang dialokasikan 

pada fungsi law making, execution and review.   

Kekuasaan Legislatif (the Legislature), pada umumnya terdiri 

dari representasi mayoritas rakyat dan didefinisikan sebagai majelis 

permusyawaratan yang diberikan fungsi pembentukan undang-undang 

(to pass, amend, and repeal laws).Lembaga kekuasaan ini, pada 

umumnya disebut parliament atau congress atau istilah lain, misalnya  

„state council‟ sebagaimana digunakan di Srilangka.  

Pada umumnya, parlemen (sistem kameralisme pada parlemen) 

dapat terdiri atas kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk 

unikameral (A legislature with only one house) atau bicameral (A 

legislature with two houses). Namun demikian, terdapat pula beberapa 

model atau sistem parlemen, yaitu trikameral (tiga kamar) dan 

tentrakameral (empat kamar), Mengenai pilihan model ini tergantung 

pada konteks sejarah politik ketatanegaraan masing-masing Negara 

dan, tentu saja, terdapat filosofi yang mendasari pilihan tersebut. 

Fungsi dan Kekuasaan Legislatif adalah:  

1. Enact laws (powers to pass, amend and repeal laws)  

2. Represent the people in the law making process  

3. Adopt the budget and other monetary bills   

4. Checks on the judiciary and the executive   

5. Amend the constitution 

Dalam konteks, redesain kameralisme dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, terdapat banyak usulan pilihan model. 

Namun, pada ruang ini, saya hanya akan menitikberatkan pada kritik 

terhadap usulan pilihan model bikameralisme. Secara teoretik, pilihan 

terhadap model ini, setidak-tidaknya karena didasarkan pada 

argumentasi: 
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1. Ability to subdue the majoritarian dictatorship in the unicameral 

system, within a multi-ethnic society  

2. Capacity to review the hasty legislatures brought up by the House 

of Representatives   

3. Provides space for minority communities that are not sufficiently 

represented in the House of Representatives, to engage in the law 

making process.  

4. Engage with the professionals and experts from the different 

sectors .  

5. Ability to „check and balance‟ the powers of other elements of the 

government.
2
 

Menurut saya bahwa argumentasi pilihan model selain 

unikameralisme, seperti bikameralisme, pada prinsipnya adalah untuk 

penguatan institusi demokrasi dan hak konstitusional warga negara, 

khususnya untuk mencegah kekuasaan monopolistik atau hegemonik 

dan terbukanya ruang bagi penguatan hak konstitusional warga 

Negara berdasarkan prinsip demokrasi, prinsip konstitusionalisme,  

dan prinsip keadilan. 

Bikameralisme  yang diistilahkan oleh Jeremy Bentham dan 

berakar pada  teori klasik Aristoteles dan Polybius menegaskan bahwa 

pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi 

dan oligarkhi.
3
  Merujuk pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters, 

kebanyakan parlemen modern menerapkan sistem dua 

kamar.
4
 Berkaitan dengan model yang ada, Giovanni Sartori membagi 

lembaga perwakilan rakyat bikameral menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) sistem bikameral yang lemah (asymmetricbicameralism 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 sama kuat;  

                                                   
2 OTI Research,The Introduction To Bicameral System, May 2011.Hlm.12 
3 Robert L. Maddex, 1996, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, (Congressional 
Quarterly Inc., Washington), hlm. 28. 
4 Allen R. Ball & B. Guy Peters, 2000, Modern Politics and Government, edisi ke-6, (Macmillan 
Press Ltd.), Hlml. 190. 
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3) perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar 

betul-betul seimbang. 
5
  

Gagasan terhadap redesain model kameralisme lembaga 

kekuasaan dn fungsi legislative agar tidak seperti model yang dianut 

UUD NRI Tahun 1945 dengan memilih symmetric bicameralism 

atau strong bicameralism yang mana kekuasaan kamar DPD sama 

kuat dengan DPR perlu pengkajian yang komprehensif atas hal ini 

agar tidak sekedar terkanalisasi pada arus pemikiran bahwa fungsi 

keduanya (DPD dan DPR) harus sama kuat.Padahal, hakikat pilihan 

model ini, setidak-tidaknya diniscayakan didasarkan pada prinsip 

demokrasi, konstitusionalisme, dan prinsip keadilan.  

Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada pilihan 

model ini. Antara lain adalah: 

1. Bagaimana dapat dipastikan bahwa pilihan symmetric 

bicameralism atau strong bicameralism pemajuan hak 

konstitusional dapat terwujud dengan terukur menurut prinsip rule 

of law? 

2. Bagaimana dapat dipastikan bahwa pilihan symmetric 

bicameralism atau strong bicameralism prinsip konstitusionalisme 

dan mekanisme cheks and balances dapat terwujud dengan 

terukur menurut prinsip rule of law? 

3. Bagaimana dapat dipastikan bahwa pilihan symmetric 

bicameralism atau strong bicameralism yang mana 

penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran tidak 

berpotensi terjadinya abuse of power baik secara institusional 

maupun secara individual (anggota) secara terukur menurut 

prinsip rule of law? 

4. Bagaimana dapat dipastikan bahwa pilihan symmetric 

bicameralism atau strong bicameralism dari segi komposisi dan 

sistem pemilihan DPR dan DPD tidak berpotensi menghasilkan 

keanggotaan parlemen untuk melakukan abuse of power  dalam 

                                                   
5 Giovanni Sartori, 1997, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, 
Incentives and Outcomes, New York University Press, hal. 184. 
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menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran secara 

terukur menurut prinsip rule of law? 

Sejumlah pertanyaan diatas menjadi salah satu kunci terukurnya 

mendesain sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalah hal 

pilihan model kameralisme. Substasinya bukan hanya terletak pada 

pemberian otoritas kepada institusi legislative, tetapi pada aspek 

akuntabilitasnya berdasarkan prinsip rule of law. Otoritas dan 

akuntabiltas dalam konteks ini terutama dari dilhat dari segi relasi 

antara wakil rakyat dan yang diwakilinya menurut teori perwakilan 

(representation). 

Hanna F. Pitkin
6
 membedakan  representasi dalam empat 

kategori; representasi formal (formalistic representation), representasi 

subtantif (substantive representation), representasi deskriptif 

(descriptive representation), dan representasi simbolik (symbolic 

representation). Representasi formal dipahami sebagai perwakilan 

politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan 

formal (seperti parlemen).  

Representasi subtantif dipahami sebagai model representasi di 

mana seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. 

Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk 

representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (stands for) orang-

orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk (stands 

for) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan 

identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.  

Namun demikian, representasi politik idealnya, sekali lagi, 

substansinya terletak pada sisi akuntabiltas yang menyertai sisi 

otoritas. Apapun pilihan mengenai distribusi kekuasaan dalam konteks 

kameralisme, jika sisi akuntbiltas tidak  terdesain dibawah prinsip rule 

of law, maka dapat dipastikan bahwa potensi abuse of power sangat 

terbuka lebar oleh mereka yang memegang kekuasaan dan dimensi 

representasi politik menjauh dari substansinya.  

                                                   
6 Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation, (California Universitiy Press,Los Angeles) 
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Oleh karena itu, meresain model kameralisme tidak cukup 

sekedar berkonsentrasi pada sisi struktur ketatanegaraan hubungan 

antar-organ negara, tetapi penekannya pada mencapaian hakikat 

konstitusi. Konstitusi tidak dapat lagi dipersepsi atau dititikberatkan 

pada aspek instutusional dan proseduralnya secara hukum dan politik 

an sich, misalnya relasi antar-organ negara dan berbagai kutub 

kekuasaan dalam lingkup pembagian kekuasaan,  tetapi yang jauh 

lebih esensial adalah nilai-nilai filosofi apa yang mendominasi  

konstitusi baik dalam pengertian formal maupun materil terutama 

dalam konteks hak asasi manusia yang merupakan elemen dasar 

konstitusi. Konstitusi menjadi refleksi arus utama ideologi  tertentu 

dalam kehidupan sosial dan kenegaraan termasuk ideologi hak asasi 

manusia. Pada posisi ini, konstitusi diniscayakan menjadi 

penyeimbang terhadap arus utama ideologi tersebut.  

Relevan dengan hal ini, Gunther Teubner  menilai bahwa  pada 

perspektif pandangan sistemik, peran historis konstitusi, khususnya 

dalam hal fundamental rights,  tidak berakhir pada  normatifikasi 

organisasi negara dan  hak hukum individual, tetapi pada penjaminan 

kebhinnekaan difrensiasi sosial melawan  luapan berbagai tendensi. 

Konstitusi muncul sebagai penyeimbang terhadap kedaruratan  

kondisi otonom dari  tindakan tipikal  masyarakat modern. Ha ini 

diketahui dari pernyataan Gunther Teubner, misalnya, bahwa: 

“From a systemic viewpoint, the historical role of the 

constitution is not, especially when it comes to fundamental rights, 

exhausted in norming state organisation and individual legal rights, 

but consists primarily in guaranteeing the multiplicity of social 

differentiation against swamping tendencies. Considered historically, 

constitutions emerge as a counterpart to the emergence of 

autonomous spheres of action typical for modern societies.” 
7
 

Posisi konstitusi  dalam konteks ini  menjadi semakin vital dan 

strategis pada zaman globalisasi, seperti sekarang ini. Era globalisasi 

sebagai suatu zaman yang ditandai dengan ragam kompleksitas 

                                                   
7 Gunther Teubner, Societal Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional 
Theory. Storrs Lectures 2003/2004 Yale Law School. hlm.8 
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fenomena yang multidimensional seperti yang digambarkan Held 

bahwa: 

“Globalization is a "multidimensional phenomenon involving 

diverse domains of activity and interaction including the economic, 

political, technological, military, legal, cultural, and environmental. 

Each of these spheres involves different patterns of relations and 

activity.”  

Sedangkan, David Harvey menilai globalisasi sebagai jubah 

baru kapitalisme menurut perspektif Marxis sebagaimana ia  

gambarkan berikut: 

“from a Marxist perspective, that globalization is part of the 

“flexible accumulation” which is  a new form of capitalism 

characterized by post-Fordist production and social relations. 

According to Harvey, the state is now in a problematic position 

whereby it is forced to both regulate the activities of corporate capital 

in the national interest on the one hand, and attract them by creating 

a “good  business climate” on the other. This results in the 

empowerment  of finance capital at the expense of the nation-state and 

organized labor. He also emphasizes the spatial re-organization of 

urban settings all over the world in the 1980s by the forces of the 

advanced capitalism as a primary (material) “condition of 

postmodernity.” 
8
 

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa konstitusi tidak boleh 

hanya diukur secara terbatas dari perspektif yang sempit tetapi harus 

dilihat pula dari berbagai sisi agar pilihan redesain ketatanegaraan 

Indonesia tidak justru malah menjauhi hakikatnya. Oleh karena itu, 

dalam konteks agenda perubahan UUD NRI Tahun 1945, tentu 

mensyaratkan ini pula.  Banyak studi hukum ketatanegaraan menyoal 

materi muatan UUD NRI Tahun 1945 dari berbagai perspketif untuk 

sejumlah hal dapat menjadi referensi menemukan soal kelemehan atau 

kekurangan UUD NRI Tahun 1945 sebelum menentukan pilihan 

model kameralisme dalam organ Negara pemegang kekuasaan fungsi 

legislatif. 

                                                   
8 Harvey, D. The Condition of Postmodernity. (Oxford: Blackwell,1989),hlm.170. 
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PENGUATAN KEWENANGAN DPD DALAM KONSTITUSI 

MELALUI AMANDEMEN KE-5 

 

Oleh : Dr. Muh. Yusuf, M.Hum 

 

 

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN  

Sebagai rangkaian dari era reformasi, perubahan dalam bidang 

ketatanegaraan ditandai dengan lahirnya lembaga DPD (Dewan 

Perwakilan Daerah). DPD adalah sebuah lembaga baru yang 

diperkenalkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 

DPD merupakan lembaga negara perwakilan daerah 

(territorial/geopolitik reprentation), sedangkan DPR (Dewan 

Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga negara perwakilan politik 

(people/political representation). Aspirasi dan kepentingan daerah 

agar perumusan dan pengambilan keputusan nasisonal mengenai 

daerah, dapat mengakomodir kepentingan daerah selain karena 

mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan 

daerah tersalurkan melalui DPD. Masalahnya sekarang negara dan 

daerah tidak dipisahkan pewilayahannya. Faktanya DKI yang menjadi 

ibukota negara pun juga mendapatkan jata anggota DPD sebanyak 

daerah lainnya. Jika demikian bagaimana memetakannnya? 

DASAR HUKUM DPD SAAT INI 

No Dasar 
Hukum 

Uraian 

1.  UUD 1945  BAB VIIA***DEWAN PERWAKILAN DAERAHPasal 22C 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap 
provinsi melalui pemilihan umum.*** 

(2) Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  dari setiap provinsi 
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*** 

(3) Dewan  Perwakilan  Daerah  bersidang  sedikitnya  sekali 
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dalam setahun.*** 

(4) Susunan   dan   kedudukan   Dewan   Perwakilan   Daerah 
diatur dengan undang-undang.*** 

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 pengga- bungan 
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.*** 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan 
dari  jabatannya,   yang  syarat-syarat   dan  tata  caranya 
diatur dalam undang-undang.*** 

BAB VIIB*** PEMILIHAN UMUM Pasal 22E 

 (2) Pemilihan umum  diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.*** 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** 
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BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 

 (2) Rancangan   undang-undang   anggaran  pendapatan   dan 
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*** 

BAB VIIIA***BADAN PEMERIKSA KEUANGANPasal 23E 

(2) Hasil pemeriksaan  keuangan  negara diserahkan  kepada 
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya.*** 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang- 
undang.*** 

Pasal 23F 

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan  pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*** 

2.  UU No 
22/2003 

Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
bahwa Anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai 
berikut: 
Hak :  
1. Menyampaikan usul dan pendapat 
2.Memilih dan dipilih 
3. Membela diri 
4.Imunitas 
5. Protokoler dan 
6.Keuangan dan administratif. 
 

Kewajiban :  

1. Mengamalkan Pancasila 
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan 
perundang-undangan 

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 

4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 
dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia 

5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 
6. Menyerap, menghimpun, menampung dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah 
7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 
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pribadi, kelompok, dan golongan 
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 

politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya 
9. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD dan 
10. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. 

3.  Buku 
Panduan 
Dalam 
Memasyar
akatkan 
UUD 1945 

sistem perwakilan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
didukung dan diperkuat oleh DPD 

  

DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasidan 

paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, oleh 

karenanya Propinsi Jawa Timur dipastikan paling banyak wakilnya 

duduk di DPR RI (± 35 % dari total anggota), sedangkan DPD 

merupakan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah/wilayah. 

Pasca Amandemen UUD 1945 diatur hubungaan antar lembaga 

negara memperlihatkan dominannya DPR yaitu  

1. Hubungan yang bersifat Fungsional terbagi atas : 

a. Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden (membuat UU 

dan APBN, juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta 

imunitas) 

b. Hubungan antara DPR dengan DPD (membuat peraturan atau 

kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah) 

c. Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden {pengangkatan 

hakim (dalam konteks memberikan rekomendasi)} 

d. BPK dengan lembaga negara lain (terutama Presiden dan 

Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan lembaga-

lembaga tersebut 

e. KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 

f. Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden untuk 

memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-

masalah hukum serta membantu Presiden sebagai penitia 

pengarah dalam mendesain pembaruan hukum 
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g. KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam 

melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi 

 

2. Hubungan yang bersifat Pengawasan terbagi atas :  

a. Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam melaksanakan 

pemerintahan 

b. Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, 

khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah 

c. MA dengan  Presiden, untuk menguji peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-undang 

d. MK dengan DPR/DPD dan Presiden (sebagai pembentuk 

UU), untuk menguji konstitusionalitas UU 

e. KPK dengan Pemerintah 

f. Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan 

Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta lembaga 

penegak hukum dan peradilan, dalam pelaksanaan pelayanan 

umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik ( good governance) 

 

 

3. Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketayaitu : 

a. MK dengan lembaga-lembaga negara lain, untuk 

menyelesaiakn sengketa kewenangan antar lembaga negara 

b. MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilu 

 

4. Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban 

a. DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan Presiden 

b. DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, 

Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

c. Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia 

Melalui pemilu sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, 

maka terpilihlah pejabat negara yang duduk pada lembaga tinggi 
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negara yang sederajat, namun faktanya misalnya DPD dan DPR 

memiliki kedudukan sama tetapi kewenangan yang timpang. Berikut 

diuraikan lembaga negara yang dimaksud  

Pejabat Lembaga Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat 

No Pejabat negara Hasil pemilihan kedudukan 

1 Presiden dan 

wakil presiden 

Rakyat  
Kuat (tidak mudah dilengserkan) 

kecuali melakukan tindak pidana 

sebagaimana diatur UUD 
2 MPR Rakyat  

3 DPD Rakyat  

4 DPR Rakyat  Lemah, mudah dilengserkan melalui 

parpol apabila memperjuangkan 

sesuatu dan atau aspirasi yang 

bertentangan dengan garis parpolnya 

  

Oleh karenanya sering saya bertanya kemana saya dan rakyat 

lainnya menyalurkan salurkan aspirasinya jika seandainya : 

1. Anggota DPR yang keanggotaannya dengan sangat mudah 

direcoll oleh partainya jika memperjuankan sesuatu dan atau 

aspirasi yang bertentangan dengan garis parpolnya. Sementara 

penyusunan garis parpol tidak melibatkan rakyat. Maka pasti akan 

mengalami jalan butuh. Kenapa karena pilihannya : (1) jika ia 

(anggota DPR tersebut) ingin memperjuankannya, maka hampir 

pasti keanggotaan DPR-nya di recoll, kecuali satu-satunya Fachri 

Hamzah. sabagai  parpol. (2) Menolak memperjuankan aspirasi 

tersebut agar keanggotaan DPR-nya aman, karena rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tapi tak berdaya. 

2. Hingga hari ini saya belum mengerti bahwa DPR kita itu, PR = 

perwakilan Rakyat atau Perwakilan Parpol (elit parpol). 

Diperlukan sinkronisasi aspirasi kekuasaan rakyat yang tinggal 

didaerah dengan lembaga negara yang akan mewakilinya untuk 

mengurus terutama pemenuhan hak-hak dasar konstitusi mereka 

(rakyat tidak pernah mewakilkan kesejahteraan mereka kepada 

siapa pun termasuk kelembaga negara.  Oleh karenanya 

perimbangan antara lembaga DPR dan DPD sebagai lembaga 

yang mewakili dan dipilih langsung oleh rakyat menjadi tidak bisa 
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ditunda lagi. DPR mewakili aspirasi politik melalui partai 

sedangkan DPD mewakili rakyat melalui jata propinsi.DPD 

memiliki kedudukan sebagai penasehat lembaga negara, 

sementara namanya DEWAN."Dalam memperjuangkan 

kepentingan bangsa Indonesia, berarti kita membutuhkan 

kekompokkan dan kerjakeras yang solid antara pimpinan dan 

anggota DPD," 

  

Tugas dan Wewenang MPR, DPR, dan DPD 

(diperoleh dari UUD dan UU) 

No Tugas dan Wewenang DPR Tugas dan Wewenang DPD 

1.  Membentuk Undang-Undang yang 
dibahas dengan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. 

DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, 
ikut dalam pembahasan dan 
memberikan pertimbangan yang 
berkaitan dengan bidang legislasi 
tertentu, Pengawasan atas 
pelaksanaan Undang-Undang 
tertentu. 

2.  Membahas dan memberikan 
persetujuan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 

Mengajukan kepada DPR Rancangan 
Undang-Undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran, dan penggabungan 
daerah pengelolaan sumber daya 
alam, dan sumber daya ekonomi 
lainnya serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. 

3.  Menerima dan membahas usulan 
RUU yang diajukan DPD yang 
berkaitan dengan bidang tertentu 
dan mengikutsertakannya dalam 
pembahasan. 

DPR kemudian mengundang DPD 
untuk membahas RUU tersebut 

4.  Menetapkan APBN bersama Presiden 
dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 

Memberikan pertimbangan kepada 
DPR atas RUU APBN dan RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, 
dan agama 

5.  Melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan UU, APBN, serta 
kebijakan pemerintah. 

Memberikan pertimbangan kepada 
DPR dalam pemilihan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

6.  Memilih anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan dengan memperhatikan 

Melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang 
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pertimbangan DPD. 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. 

7.  Membahas dan menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban keuangan 
negara yang disampaikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Menerima hasil pemeriksaan 
keuangan negara dari BPK untuk 
dijadikan bahan membuat 
pertimbangan bagi DPR tentang RUU 
yang berkaitan dengan APBN. 

8.  Memberikan persetujuan kepada 
Presiden atas pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Komisi 
Yudisial. 

Anggota DPD juga memiliki hak 
menyampaikan usul dan pendapat, 
membela diri, hak imunitas, serta hak 
protokoler. 

9.  Memberikan persetujuan calon 
hakim agung yang diusulkan Komisi 
Yudisial untuk ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden. 

 

10.  Memilih tiga orang calon anggota 
hakim konstitusi dan mengajukannya 
kepada Presiden untuk ditetapkan. 

 

11.  Memberikan pertimbangan kepada 
Presiden untuk mengangkat duta, 
menerima penempatan duta negara 
lain, dan memberikan pertimbangan 
dalam pemberian amnesti dan 
abolisi. 

 

12.  Memberikan persetujuan kepada 
Presiden untuk menyatakan perang, 
membuat perdamaian, dan 
perjanjian dengan negara lain. 

 

13.  Menyerap, menghimpun, 
menampung dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat. 

 

14.  Anggota DPR memiliki hak 
interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. 

 

15.  Anggota DPR juga memiliki hak 
mengajukan RUU, mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan 
pendapat, membela diri, hak 
imunitas, serta hak protokoler. 

 

16.  DPR berhak meminta pejabat negara, 
pejabat pemerintah, badan hukum, 
atau warga masyarakat untuk 
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memberikan keterangan. Jika 
permintaan ini tidak dipatuhi, maka 
dapat dikenakan panggilan paksa 
(sesuai dengan peraturan perundang-
undangan). Jika panggilan paksa ini 
tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, 
yang bersangkutan dapat disandera 
paling lama 15 hari (sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan). 

JML 16 8 

  

Kondisi diatas menimbulkan permasalahan yang memerlukan 

jawaban solusi segera : 

1. DPD memiliki dasar legitimasi yang lebih kuat karena dipilih 

langsung oleh rakyat (UUD 1945 dan UU Susduk) tapi fungsi, 

tugas, dan kewenangan minimal DPD (setara dengan pemberi 

pertimbangan dan fraksi/subordinat dalam DPR). Oleh karenanya 

dari aspek fungsi, tugas, peranan, dan  kewenangan derajat 

kedudukan DPD sebagai lembaga tinggi negara lebih rendah dari 

DPR, misalnya diatur bahwa DPD "dapat mengajukan" kepada 

DPR dan "ikut membahas" RUU. 

2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah 

seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 

sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

3. Memberi pertimbangan kepada DPRpemilihan anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan (tergantung DPR menerima atau 

membiarkan pertimbangan tersebut) 

4. Dalam hubungan antara DPR dan DPD, kedudukan DPD sangat 

lemah, karena fungsinya hanya memberi pertimbangan kepada 

DPR. Jadi, fungsi, tugas, dan kewenangan DPD lebih rendah dari 

DPR.  

5. Kewenangan DPD yang cukup lemah bila dibandingkan DPR 

akan menimbulkan kesulitan sendiri bagi DPD untuk menjalankan 

fungsinya dalam menjaga hubungan pusat dan daerah yang 

produktif. Kelemahan wewenang ini juga akan membuat kekuatan 

legitimasi para anggota DPD yang lebih kuat bila dibandingkan 
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anggota DPR tidak akan mendorong terjadinya keseimbangan 

dalam lembaga perwakilan Indonesia.  

6. Kerdilnya fungsi, tugas, dan kewenangan DPD membawa akibat 

pada hubungan DPR dan DPD yang semakin lama terlihat 

semakin tidak harmonis. 

7. Setelah DPR dituding tidak pernah melibatkan DPD dalam 

penyusunan Program Legislasi Nasiona (Prolegnas), 

pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan 

dalam perubahan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, DPD kembali merasa di"kerdil"kan dengan 

posisinya yang disejajarkan dengan fraksi, komisi, dan alat 

kelengkapan DPR dalam penyusunan Prolegnas.  

8. Dalam surat tertanggal 28 Februari 2005 yang dikirimkan oleh 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) kepada DPD, Tata Tertib DPR 

dijadikan alasan tidak dilibatkanya DPD dalam pembahasan 

Prolegnas. 

9. Menurut Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1 Tatib DPR menyatakan 

"tugas Badan Legislasi adalah menginventarisasi masukan dari 

anggota Fraksi, Komisi, DPD, dan masyarakat untuk ditetapkan 

menjadi keputusan Badan Legislasi".  

  

PENGUATAN KEWENANGAN DPD DALAM KONSTITUSI 

MELALUI AMANDEMEN KE-5 

Menurut Yudi Latief bahwa "Sekarang momentum yang tepat 

penguatan DPD RI. Hampir 12 tahun DPD RI berdiri dan kita bisa 

evaluasi keberadaannya namun ada masalah pada kewenangannya 

yang tidak jelas.Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa Memilih anggota 

(DPD RI) mahal sekali, mereka (anggota DPD RI) orang terpilih, 

orang-orang hebat dari setiap provinsi dan untuk menjadi anggota 

DPD jauh lebih sulit dari anggota DPR RI serta dukungan kepada 

DPD RI lebih banyak pada Pemilu. Jadi tidak fair membiarkan DPD 

RI seperti sekarang ini,". Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa 

"Sekarang DPR punya banyak masalah. Ada joke (lelucon) lebih baik 

DPD dibubarkan atau diperkuat. Ini pernyataan memancing tetapi 
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tidak tepat DPD dibubarkan sebab sistem negara kita sangat kompleks 

luas wilayah besar, dengan penduduk banyak beragam maka kita 

butuh double representase keterwakilan ganda melalui DPR yakni 

partai politik dan sistem teritorial kedaerahan DPD." 

Legitimasi konstitusional DPD sebagai lembaga negara yang 

mewakali kepentingan daerah berada dalam posisi yang setara dengan 

DPR dalam perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan RI 

berkonsekwensi berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus 

(bicameral), yaitu DPR yang mewakili konstituensi secara nasional 

dan DPD yang mewakili kepentingan daerah dan lokal. Dalam 

prakteknya setiap negara berbeda antara satu dengan lainnya 

misalnya; di Inggris Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis 

Rendah (House of Commons), Prancis dikenal Upper Chambers dan 

Popular Chambers. bikameral cocok untuk model sistem federal, 

mencegah kemungkinan adanya excessive  legislative yang dominan 

dikuasai oleh kelompok oligarki tertentu serta menghasilkan prinsip 

check and balance dalam proses legislasi 

Menurut Permai Yudi bahwa Penentuan apakah sistem 

parlemen satu kamar, dua kamar tidak dapat didasarkan pada landasan 

negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk sistem 

pemerintahan, melainkan oleh sejarah ketatanegaraan negara. Oleh 

karena itu, parlemen Indonesia harus menempatkan lembaga-lembaga 

negara dalam legislatif memiliki kewenangan yang sama dan fungsi 

yang sama kuat, sehingga struktur ketatanegaraan sesuai dengan teori 

pemisahan kekuasaan (trias politika), teori kedaulatan rakyat 

(demokrasi), dan terlaksananya prinsip saling mengawasi/saling 

mengontrol (check and balances), baik secara internal parlemen 

maupun eksternal parlemen. Oleh karena itu, UndangUndang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diamandemen lagi. 

Kewenangan DPD setelah dikeluarkannya UU MD3 dan UU 

P3, DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan UUD 1945 

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. 
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Berdasarkan ketentuan di atas yang mengatur kedudukan dan 

fungsi DPD, memberikan perubahan terhadap 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. 

  

KEWENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETELAH 

DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

2013  

Paradigma baru legislasi pasca putusanMahkamah Konstitusi 

(MK)27 MARET 2013 

1. DPD terlibat dalam penyusunan Prolegnas;   

2. DPD dapat mengajukan RUU (tertentu), termasuk RUU 

pencabutan perppu (tertentu);  

3. DPD ikut membahas RUU (tertentu);  

4. Pembahasan RUU bersifat tiga pihak (tripatit), yaitu antara DPR, 

DPD, dan Presiden;  

5. Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan 

DPD dalam UU MD3 dan UU P3, baik yang dimohonkan atau 

tidak, bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan 

tafsir MK. 

  

KESIMPULAN  

Amandemen ke-5 UUD 1945 untuk mewujudkan prinsip checks 

and balance (mengawasi dan mengimbangi). Yang harus diperbaiki 

melalui amandemen ke-5 UUD 1945 agar tercipta perwakilan 

(territorial/geopolitik reprentation and people/political representation 

adalah : 

1. Jumlah anggota DPD harus sama dengan DPR bukan maksimum 

1/3 dari jumlah DPR {(UUD 1945 BAB VIIA*** Pasal 22C 

angka (2)} tetapi sama dengan jumlah anggota DPR 
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2. Kewenangan mayoritas pada DPR sehingga superior terhadap 

lembaga tinggi negara yang lain terutama pada DPD  

3. DPD setara kewenangannya dengan komisi/panitia ad hoc DPR 

4. Dapat mengajukan  kepada Dewan  Perwakilan   Rakyat   

rancangan   undang-undang {(UUD 1945 Pasal 22D (1)} 

5. Ikut membahas  rancangan UU  {(UUD 1945 Pasal 22D (2)} 

6. dapat melakukan pengawasan serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada DPR {(UUD 1945 Pasal 22D (3)} 

7. Diperhatikan pertimbangan DPD dalam RUU APBN {(UUD 1945 

BAB VIII HAL KEUANGAN pasal 23 angka (2)} 

8. Memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota 

BPK {(UUD 1945 BAB VIII HAL KEUANGAN pasal 23F angka 

(2)} 

9. sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh 

DPD {Buku Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD 1945} 
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PENATAAN TUPOKSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

(DPD) REPUBLIK INDONESIA 

 

Oleh : Dr. Muh. Satria Muldjabar.,SH.,M.Kn. 

 

 

Abstrak 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lahir 1 

Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat yaitu,  

diamandemennya Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang 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”. 

Kelahiran DPD RI telah membangkitkan harapan masyarakat di 

daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi 

daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional sampai 

melahirkan solusi pembangunan di daerah yang konkrit. Untuk 

memenuhi harapan daerah yang besar tersebut, DPD RI menjalankan 

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi Legislasi, Pertimbangan 

dan Pengawasan. Pertama, fungsi Legislasi yaitu, mengajukan 

rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas 

RUU terkait Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah, 

Pembentukan, Pemekaran, dan penggabungan daerah, Pengelolaan 

sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta 

Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Kedua, fungsi Pertimbangan dengan memberikan pertimbangan 

kepada DPR. Dan terakhir, fungsi Pengawasan yaitu, dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan 

hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. 

Kata Kunci : Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan 
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LATAR BELAKANG   

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 ( DPD ). 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

(DPD RI) dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan 

November 2001. Dengan dibentuknya satu lagi lembaga tinggi negara 

ini (DPD), berarti sistem perwakilan dan parlemen berubah dari sistem 

satu kamar (Unikameral) menjadi dua kamar (Bikameral). Juga 

dengan dibentuknya lembaga ini, berarti Indonesia mengawali babak 

baru demokratisasi. 

Kehadiran DPD ini seiring dengan bergulirnya pelaksanaan 

Desentralisasi versi UU 22/1999. 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. Diharapkan dengan adanya 

lembaga ini, partisipasi publik semakin luas. 

  

PEMBAHASAN  

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD 

RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga 

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya 

merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui 

Pemilihan Umum. 
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DASAR HUKUM LEMBAGA DPD 

Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945, 

antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam 

struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam UUD RI 1945: 

Pasal 22 C 

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi 

melaluli pemilihan umum. 

2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan 

Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. 

4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dengan undang-undang.  

 

Pasal 22 D  

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. 
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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. 

 

Pasal 23 F  

1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

 

TUGAS & WEWENANG LEMBAGA DPD RI 

Tugas  dan wewenang Lembaga tertuang dalam 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 
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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. 

5. Berbagai hal tentang tugas dan wewenang DPD ini kemudian 

diatur lebih lanjut dalam UU No 22 Tahun 2003 Pasal 42, Pasal 

43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47 yakni sebagai berikut: 

 

Pasal 42: 

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, 

pengelelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

2. DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang 

DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. 

3. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan 

undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah. 
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Pasal 43: 

1. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. 

2. DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan 

rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I 

sesuai peraturan tata tertib DPR. 

3. Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal 

penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan 

undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat 

dari masing-masing lembaga. 

4. Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah. 

 

Pasal 44: 

1. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 

undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan 

antara DPR dan pemerintah. 

3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan 

pemerintah. 
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Pasal 45: 

1. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

secara tertulis sebelum pemilihan anggota BPK. 

 

Pasal 46: 

1. 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. 

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. 

3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) 

disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. 

 

Pasal 47: 

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK 

untuk dijadikan bahan membuat pertimbagan bagi DPR tentang 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Atau tugas 

dan kewenangan DPD antara lain : 

1. DPD dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah. 

2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah. 

3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

  

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 49 

 

FUNGSI LEMBAGA DPD RI 

Sesuai dengan konstitusi, DPD merupakan lembaga perwakilan 

daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara dan mempunyai 

fungsi yang tertuang dalam (UU No.22 Tahun 2003). 

  

Pasal 41  

DPD mempunyai fungsi : 

a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan 

pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; 

b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 

  

FUNGSI LEGISLASI 

1) Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada 

DPR 

2) Ikut membahas RUU Bidang Terkait Otonomi daerah, Hubungan 

pusat dan daerah, Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi 

lainnya, Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

 

FUNGSI PERTIMBANGAN 

1) Memberikan pertimbangan kepada DPR 

 

FUNGSI PENGAWASAN 

1) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

2) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan 

BPK bidang Terkait : Otonomi daerah, Hubungan pusat dan 

daerah, Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan 

daerah, Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya 
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ekonomi lainnya, Perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN)seperti Pajak, pendidikan, dan agama. 

  

KEDUDUKAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  

(DPD) DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA 

Ketentuan mengenai keanggoataan DPD terkait dengan sistem 

pemilihan umum Legislatif. Dalam pasal 22C dan 22E perubahan 

ketiga UUD 1945 di sebutkan bahwa anggota DPD dipilih melalui 

Pemilihan Umum (PEMILU) yang mana jumlahnya sama di semua 

Provinsi di mana tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. 

Hal ini di perjelas dalam pasal 33 ayat (1) UU No.22/2003 bahwa 

jumlah anggota DPD sebanyak 4 (empat) orang di masing-masing 

Provinsi sehingga total secara keseluruhan anggota DPD sebanyak 

128 orang. 

DPD RI harus menjadi pelopor sinergitas kerja sama antara 

daerah dan pusat dalam konteks pembangunan strategis. Membangun 

daerah di seluruh pelosok Indonesia membutuhkan sinergitas 

antarlembaga seperti pemerintah, DPR RI, DPD RI dan segenap 

komponen bangsa. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah 

seorang anggota DPD RI memainkan peran sentralnya agar aspirasi 

daerah yang diwakilinya mampu menembus dan diperhatikan pusat,  

Dalam pasal 40 diatur bahwa DPD merupakan lembaga 

perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara 

sementara Pasal 22D UUD 1945 sangat melemahkan peran DPD 

dalam bidang Legislasi karena hanya memberikan wewenang sangat 

terbatas. 

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 

kewenangan yang amat terbatas dan legitimasi tinggi (represents the 
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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. Lebih jauh Stephen 

Sherlock menambahkan: 

But the DPD does not pass legislation, it can only 

introduce or give advice on a certain range of Bills in 

the DPR… Its role in law-making 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 thesame time it has the strong legitimacy 

that comes from being a fully elected chamber. 

Konkritnya, untuk menjawab permasalahan ini dalam konteks 

peran DPD RI, harus ada target amandemen konstitusi kelima. 

Amandemen UUD 1945 harus mengakomodasi kepentingan daerah 

untuk membangun dan memberikan peran yang strategis agar DPD RI 

dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya. Regulasi aturan 

yang mengatur masalah pembangunan daerah serta lembaga yang 

menjalankan peran dalam pembangunan daerah harus terakomodir 

dalam amandemen tersebut, Karena Sebagai anggota DPD yang 

mengemban amanah besar dari masyarakat, kita harus memiliki intuisi 

sosial yang memumpuni untuk mampu mendeteksi akar permasalahan 

daerahnya dan membawah formula pembangunan yang tepat sampai 

ke pusat. Disampaing itu perlu ada terobosan individual untuk 

memaksimalkan tugas dan fungsinya. Permasalahan mendasar di 

daerah adalah keterbatasan infrastruktur fisik dan non fisik, di daerah 

yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah mulai dari 

pengembangan ekonomi lokal, pelayanan masyarakat, peningkatan 

SDM, investasi, dan masalah lainnya. Spirit pembangunan daerah 

yang berkelanjutan harus menjadi agenda utama seorang anggota DPD 

untuk terus diperjuangkan sampai di pusat. 

Penjelasan tersebut membuktikan, gagasan penguatan fungsi 

legislasi bukanlah hal baru dalam sejarah perkembangan 

ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, melanjutkan perubahan 

UUD 1945 menjadi agenda mendesak. Secara konstutusional, UUD 
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1945 memberi ruang kelanjutan reformasi konstitusi. Sementara 

menunggu perubahan itu, penguatan bisa saja dilakukan dengan 

membangun kebiasaan ketatanegaraan (convention). Bagaimanapun, 

tanpa menguatkan fungsi legislasi, kehadiran DPD sebagai 

representasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan 

di tingkat nasional (pusat) akan kehilangan maknanya yang hakiki. 

Tak terbantahkan, penguatan fungsi legislasi DPD menjadi ujian 

sesungguhnya political will pelaku politik di negeri ini. 

  

KEANGGOTAAN LEMBAGA DPD RI 

A. Pemilihan 

Pemilu anggota DPD merupakan satu fenomena baru dalam 

dunia politik Indonesia. Tetapi, tidak seperti pemilu yang lain, pemilu 

DPD tidak melibatkan partai politik, baik sebagai institusi.Untuk 

dapat menjadi calon anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan 

harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: 

1. Provinsi yang berkependudukan sampai dengan 1.000.000 

(satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 

1.000 (seribu) orang pemilu. 

2. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) 

sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus 

didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang 

pemilih.(UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum 

angoota DPR, DPD, DPRD, Pasal II) 

 

B. Syarat Keanggotaan  

1. Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-

kurangnya tiga tahun secara berturut-turut yang dihitung 

sampai dengan tanggal pengajuan calon atau berdomisili 

selama sepuluh tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang 

bersangkutan. 

2. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 

empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan 

calon.(Ketentuan pasal 63 UU No.12 Tahun 2003) 
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C. Pemberhentian 

Anggota dewan perwakilan daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-

undang. Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir 

bersamaan pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan 

sumpah/janji. 

  

KESIMPULAN  

 DPD adalah lembaga negara yang baru dibentuk pada tahun 2004 

yang memiliki tugas, wewenang, dan kekuasaan yang setingkat 

dengan DPR atau MPR. 

 DPD memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi 

daerahnya masing-masing. 

 DPD harus lebih peduli terhadap aspirasi masyarakat, dan dapat 

menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat diwujudkan. 

 Dalam menjalankan tugasnya ketiga kekuasaan tersebut saling 

memisahkan diri, namun tetap ada keseimbangan di antara 

ketiganya, atau dengan istilah ”check and balances”. 

  

SARAN 

Seharusnya DPD RI diberikan fungsi dan kewenangan 

sebagaimana fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI, baik 

dalam bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan, dengan cara 

mengamandemen terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 19 sampai 23 dan revisi 

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

daerah. 

serta Peran DPD RI, harus ada target Amandemen Konstitusi 

Kelima dimana Amandemen kelima UUD 1945 harus 

mengakomodasi kepentingan daerah untuk membangun dan 
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memberikan peran yang strategis agar DPD RI dapat memaksimalkan 

tugas dan tanggung jawabnya. 
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PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH  DALAM BINGKAI KONSTITUSIONAL 

 

Oleh: Deity Yuningsih 

 

 

Abstrak 

Dengan legitimasi yang besar dari proses pemilihan umum, 

seharusnya DPD RI bisa menjadi elemen penting dalam membangun 

sistem parlemen yang termasuk dalam kategori sistem bikameral yang 

kuat ,karena dengan sistem bikameral yang kuat akan membuat 

kepentingan dan aspirasi daerah dapat terjembatani secara efektif oleh 

DPD RI dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat pusat. Selain itu, 

keberadaan DPD RI akan dapat lebih memperkuat pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia. Namun kehadiran DPD RI belum sesuai 

dengan semangat yang melandasi terjadinya proses reformasi yang 

dikehendaki masyarakat daerah. Sehubungan dengan itu sangat 

penting melakukan penguatan kewenangan DPD RI dengan 

melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. 

  

PENDAHULUAN  

Konstitusi telah melahirkan dan membentuk DPD-RI untuk 

dapat memenuhi tuntutan demokrasi dan rasa keadilan masyarakat di 

daerah, meningkatkan semangat dan kapasitas peran daerah sebagai 

upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah dalam 

pengambilan keputusan di tingkat nasional.  

Namun kehadiran DPD RI belum sesuai dengan semangat yang 

melandasi terjadinya proses reformasi yang dikehendaki masyarakat 

daerah. Dalam proses pembentukannya sesungguhnya telah terjadi 

tarik-menarik dari berbagai kepentingan politik yang menyebabkan 

munculnya kompromi-kompromi dari para elit politik. Akibatnya 
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fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPD dibuat menjadi terbatas 

bahkan berfungsi hanya untuk ‘mempercantik’ konstitusi dalam 

bingkai lembaga perwakilan di Indonesia. 

Bila keangotaan DPR didukung oleh partai-partai politik sesuai 

dengan daftar urutan penempatannya, maka anggota DPD dipilih 

berdasar suara terbanyak dalam keterwakilan ruang atau wilayah 

daerah dengan pemilihan langsung secara perseorangan. Sehingga 

dengan didasarkan pada rangkaian proses pemilihannya, anggota DPD 

terpilih seharusnya mempunyai legitimasi yang lebih tinggi ketimbang 

anggota DPR karena proses pemilihannya dilakukan langsung 

memilih figur calon anggota DPD yang bersangkutan. Pemilihan 

anggota DPR yang masih didukung oleh jumlah suara partai politik 

yang diwakilinya. DPR yang keanggotanya dipilih dalam pemilu 

legislatif secara tidak langsung dengan suara terbanyak sesuai angka 

bilang pembagi, untuk memprebutkan sejumlah kursi berdasar jumlah 

penduduk dalam satu daerah pemilihan (dapil).  

Dengan legitimasi yang besar dan kuat seperti ini, Indonesia 

seharusnya bisa membangun sistem parlemen yang termasuk dalam 

kategori sistem bikameral yang kuat,karena dengan sistem bikameral 

yang kuat akan membuat kepentingan dan aspirasi daerah dapat 

terjembatani secara efektif oleh DPD RI dalam mempengaruhi 

kebijakan di tingkat pusat. Selain itu, keberadaan DPD RI akan dapat 

lebih memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 

Oleh karena itu sangat penting dilakukan suatu analisis hukum 

yang komprehensif terkait dengan penguatan kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah yang kosntitusional 

  

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DPD DALAM UNDANG-

UNDANG DASAR 1945 

Diakuinya Dewan Perwakilan daerah dalam ketentuan Pasal 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah 

untuk  menyempurnakan aturan dasar mengenai ketatanegaraan yang 
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lebih menjamin kedaulatan rakyat dan perkembangan demokrasi 

modern.  

Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (DPD RI) dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-

daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah serta 

untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan 

negara dan daerah-daerah. Selain itu juga untuk mendorong 

percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah 

secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 

yang didasarkan pada menanisme kontrol dan keseimbangan (check 

and balances) antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga 

legislatif sendiri. 

Dewan Perwakilan Daerah keberadaannya dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum dalam 

Pasal 22C dan Pasal 22D. Isi ketentuan Pasal 22C adalah: 

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 

melalui pemilihan umum. 

2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan 

Daerah itu tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 

satutahun. 

4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 

undang-undang. 

Selanjutnya tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 

dinyatakan dalam Pasal 22D, yaitu: 

1) Dewan Perwakilan Daerah 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 
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daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah.  

2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 

pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

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 

pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 

untuk ditindaklanjuti. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang. 

Berpijak pada Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, telah menimbulkan kritik dan 

diskusi penting terkait dengan jumlah anggota dan kewenangan DPD. 

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh lebih dari 

sepertiga anggota DPR, tidak akan bisa menjadi penyeimbang dari 

peran-peran DPR dalam pengambilan keputusan di Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Demikian juga dengan  keterbatasnya kewenangan yang 

dimiliki DPD, maka keberadaan lembaga 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. 
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Kewenangan penuh legislasi dari tahap awal hingga 

pengambilan keputusan untuk menjadi sebuah produk Undang-

Undang, hanya berada di tangan DPR dan Presiden, Adanya ketentuan 

demikian, berarti bahwa hanya DPR dan Presiden yang mempunyai 

kewenangan untuk memutuskan hingga jadi sebuah produk hukum. 

Dengan demikian, DPD tidak berhak untuk membahas sebuah 

rancangan yang menjadi kewenangan DPD sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 22D UUD 1945. 

Kegagalan ini akan berdampak pada melemahnya artikulasi 

politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat 

nasional, sehingga keberadaan DPD hanya sebagai pelengkap dalam 

sistem lembaga perwakilan. Padahal, untuk membangun sistem 

lembaga perwakilan ideal, semestinya masing-masing kamar 

diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam rangka 

menciptakan mekanisme checks and balances. 

 

PENGUATAN KEWENANGAN DPD DALAM KERANGKA 

KONSTITUSIONAL 

Perumusan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pembentukan DPD dan hubungan antara DPD 

dengan berbagai lembaga negara lainnya harus mendasar dan perlu 

memperhitungkan keterwakilan kepentingan daerah. Jika hal ini 

kurang diperhatikan, maka kontitualisme yang mengarah kepada tata 

pemerintahan yang lebih baik dan demokratis tidak akan menjadi 

lembaga seperti yang diharapkan, bahkan kesadaran politik di 

berbagai daerah menjadi kekecewaan dan frustasi. 

Sesungguhnya lembaga perwakilan bicameral (DPD dan DPR) 

bisa saling mengisi, mengimbangi, dan menjaga peran antar fungsi 

lembaga perwakilan, sekaligus memperkuat kualitas artikulasi 

agregasi aspirasi rakyat yang dapat tercermin melalui produk 

legilasinya yang berpihak terhadap kepentingan rakyat. Kedudukan 

DPR dan DPD, sesungguhnya bisa bersinergi untuk membahas dan 

menghasilkan sebuah undang undang yang menyangkut kepentingan 

daerah. 
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Oleh karena itu, penataan kembali sistem perwakilan dan untuk 

kebutuhan penyempurnaan sistem pemerintahan, maka amandemen 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa 

terelakkan lagi. Beberapa alasan tentang perlunya amandemen terkait 

dengan penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. 

Pertama, DPD dan DPR sama-sama berkedudukan sebagai 

lembaga perwakilan yang anggotanya berdasarkan pemilihan umum. 

Sehubungan dengan hal itu, maka baik DPR maupun DPD sama-sama 

harus terlibat dalam proses pembahasan dan proses pembuatan 

keputusan politik secara nasional. Dalam hal ini DPD tidak hanya 

dapat mengajukan kepada DPR 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,  namun ikut juga dalalam 

proses pembuatan keputusannya. Dengan demikian, maka perlu 

diamandemen: 

1. Pasal 22D ayat (1) diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah 

berhak dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada 

DPR dan Presiden 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. Pasal 22C ayat (2) diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, dan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta rancangan undang-

undang pendapatan dan belanja negara dan memberikan 
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pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama 

3. Pada Pasal 22D ditambahkan ayat yang menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan yang terkait dengan 

kepentingan daerah. 

4. Pada Pasal 22D ditambahkan ayat yang menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak 

meminta keterangan, hak angket, dan hak mengajukan pernyataan 

pendapat. 

  

PENUTUP 

Penataan kembali lembaga perwakilan dengan penguatan 

kewenangan institusi Dewan Perwakilan Daerah dengan mekanisme 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia 1945 

menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu sistem 

pemerintahan yang demokratis atas dasar kedaulatan rakyat dengan 

mengakomodasi sistem lembaga perwakilan bicameral yang kuat. 

Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam arti 

penataan kewenangan secara konstitusional, tidak lain merupakan 

upaya pengakuan secara proporsional terhadap eksistensi Dewan 

Perwakilan Daerah sebagai representasi kepentingan daerah yang juga 

merupakan elemen penting bagi keserasian dan keseimbangan 

hubungan antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional 

dalam koridor  terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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SIGNIFIKANSI DPD SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 

 

Oleh : Dr. Oheo K. Haris, SH.,LL.M.,M.Sc 

 

 

Abstrak 

Berlakunya Putusan MK mengisyaratkan bahwa DPD 

berkedudukan sejajar dengan Lembaga DPR dan Presiden khususnya 

dalam cara pembentukan legislasi. Konsekuensi dari sistem 

presidensil masih meninggalkan kerumitan dimana Presiden dan DPR 

secara bersama melahirkan legislasi. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan 

setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-

undang. Walaupun demikian, peran DPD tetap dipandang sebagai 

check and balance. Metode ini menawarkan suatu aplikasi yang 

mendekati dan memaksimalkan fungsi DPD sebagaimana mestinya.  

Kata Kunci; Signifikansi, DPD, dan Putusan MK 

 

INTISARI 

Signifikansi peran DPD dinilai sebagai suatu fakta penting 

(crucial point). hal ini dibuktikan dengan lahirnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Substansi putusan ini adalah  

tafsir  atas  Pasal  22D  UUD 1945 agar tidak lagi menimbulkan 

kesalahan tafsir atas  ketentuan  yang  dianggap  selama  ini  tidak 

obligatori. Pemaknaan oleh MK ini merupakan bentuk perubahan 

konstitusi tanpa   mengubah teks, namun implementasinya yang 

berubah. Hakim tidak melakukan  perubahan  secara  tekstual  pada 

original  intent suatu  konstitusi,  melainkanhanya  menafsirkan  pasal-

pasal  (textual meaning) dari  konstitusi  supaya  tidak  dipahami  

keliru  oleh pengambil kebijakan, khususnya DPR dan Presiden dalam 

merumuskan UU. Penafsiran ini merupakan wilayah otoritatif MK 
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dalam kedudukannya sebagai “the guardian and the interpreter of the 

constitution”.   

 

LATAR BELAKANG 

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari 

subsistem hukum. Oleh karena itu, bila membahas mengenai politik 

peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak  dapat 

dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau 

politik  perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum 

atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu 

produk  politik. Dikatakan sebagai suatu produk  politik karena 

peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan 

atau  hasil  desain lembaga politik (body politic). Sedangkan 

pemahaman atau definisi dari politik  hukum secara sederhana dapat 

diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah 

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. 

Lembaga DPD merupakan representasi daerah (territorial 

representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan 

kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai 

imbangan atas prinsip checks and balances terhadap DPR yang 

merupakan representasi politik (political representation) yang 

membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik 

partai-partai dalam kerangka kepentingan nasional. 

Gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di 

parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama 

Indonesia Undang-undang Dasar 1945, dengan konsep “utusan 

daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang 

bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR)1.  

 

 

                                                   
1 Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, 
Jakarta. h. 13. 
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Jika diklasifikasikan Putusan MK tersebut mencakup: 

1) Menyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat 

terhadap  beberapa pasal dalam UU MD3 dan UU P3 yang 

diujikan.  

2) Menyatakan  berlaku  dengan  syarat (conditional  constitutional), 

beberapa pasal dari UU MD3 dan UU P3.   

Sebagai   implikasi   Putusan   MK   ini,   menuntut  adanya  

proses  yang  berbeda,  karena  akan  muncul posisi 3 (tiga) lembaga 

negara dalam pembentukan UU a triparty system in the law making 

process”. 

M. Mahfud MD2 mengemukakan bahwa politik hukum 

meliputi: Pertama;  pembangunan hukum yang berintikan pembuatan 

dan pembaharuan terhadap materi-materi  hukum agar dapat sesuai 

dengan kebutuhan; Kedua; pelaksanaan ketentuan hukum yang  telah 

ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak 

hukum. 

 

JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

jenis penelitian normatif yaitu  penelitian dengan melihat pada 

ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang  berlaku, 

yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Jenis 

pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.   

 

SIGNIFIKANSI DPD BERDASARKAN PUTUSAN MK 

Dengan keluarnya Putusan MK melalui putusan Nomor 

92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang 

sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 12 

Tahun 2011. Keputusan MK ini menyimpulkan lima pokok persoalan 

                                                   
2 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, CET.  II(Jakarta: LP3ES, 2001), h.23 
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konstitusional DPD yaitu Pertama, kewenangan DPD mengusulkan 

RUU yang diatur Pasal  22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, 

RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU dari presiden dan 

DPR. Kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut 

Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan presiden. Ketiga, 

kewenangan DPD memberi persetujuan  atas RUU yang disebut Pasal 

22D UUD 1945. Keempat, keterlibatan DPD dalam   penyusunan 

program legislasi nasional (prolegnas) yang menurut DPD sama 

dengan  keterlibatan presiden dan DPR. Kelima, kewenangan DPD 

memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D UUD 

1945. Berdasarkan pengujian tersebut, MK mengeluarkan  putusannya 

bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan 

presiden, atas  dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang 

mengusulkan RUU tertentu yaitu menyusun  program legislasi 

nasional di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut 

sejak  awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi 

persetujuan atau pengesahan  RUU  menjadi undang-undang. 

Konsekuensi dari putusan MK ini adalah terciptanya proses legislasi 

model tripartit (DPR-DPD-Presiden) khusus untuk RUU tertentu 

tersebut yaitu RUU yang  berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah3. 

Lembaga DPD RI yang memberikan tiga keputusan penting 

bagi DPD, yakni: Pertama, DPD RI terlibat dalam prolegnas. Kedua, 

DPD RI bisa mengajukan RUU. Ketiga, DPD bisa ikut pembahasan 

hingga akhir, meskipun tidak dapat memberikan setuju atau tolak pada 

Sidang Paripurna DPR. Banyak kalangan yang menyambut baik atas 

putusan MK tersebut. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, tentu 

bagaiaman langkash selanjutnya diperbuat oleh DPD RI. pernaytaan 

terkait dengan internalisasi dan konsolidasi dengan mengambil 

berbagai langkah, baik secara hukum maupun politik harus dilakukan 

                                                   
3 Ni Kadek Riza Sartika Setiawati Nyoman Mas Aryani, Kewenangan DPD Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal/Artiekel, Bagian 
Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2010, h. 
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untuk menerjemahkannya pada tataran teknis koordinasi dengan 

lembaga eksekutif dan DPR. Dengan demikian, lembaga DPD harus 

membuktikan semua peran dan fungsinya setelah lahirnya putusan 

MK. 

 

PERAN DAN FUNGSI DPD SEBAGAI LEGISLATOR DALAM 

PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan. Sementara  peraturan perundang-

undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU Pembentukan 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. Pembentukan    

peraturan  perundangan-undangan dimaksud disusun dalam Prolegnas. 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah bagian dari 

manajemen dan politik pembentukan peraturan  perundang-undangan 

yang merupakan instrument perencanaan program pembentukan  

undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan 

sistematis yang ditetapkan  untuk jangka waktu panjang, menengah, 

dan tahunan berdasarkan skala prioritas  pembentukan rancangan 

undang-undang. Prolegnas  sangat  diperlukan  untuk  menata sistem 

hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu  yang  didasarkan  

pada cita-cita Proklamasi dan landasan konstitusional negara hukum 

Indonesia4. 

DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari daerah yang ada 

di pusat dalam  menyalurkan aspirasi rakyat harus memiliki fungsi 

yang jelas. Menurut Jimly Asshiddiqie,  fungsi parlemen dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu; fungsi pengaturan    

(legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), fungsi perwakilan  dan 

                                                   
4 Yenny AS, Fungsi Legislasi Dpd Ri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-
X/2012, Jurnal Lex Publica, Vol. 1 No. 1, Januari 2014, h. 
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representasi. Pengaturan  mengenai fungsi DPD ini dijabarkan dalam 

Pasal 22D yang menyebutkan 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, pengelolaa 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-

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. 

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 dayaalam  dan  sumber  

daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan 

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan 

hasilpengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai   bahanpertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau 

memahami politik hukum  pada dasarnya sama dengan memahami 

atau mempelajari politik perundang-undangan  demikian pula 

sebaliknya, karena pemahaman dari politik hukum termasuk pula di 

dalamnya  mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan 

hukum (salah satunya peraturan  perundang-undangan) yang dapat 

menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun  dan 

ditegakkan. 
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KESIMPULAN 

1. Dalam  putusannya, dapat dilihat kedudukan DPD di bidang 

legislasi tidak lagi   sebagai subordinat Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR),  melainkan  setara  dengan  DPR dan  presiden; 

2. Dengan adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-

X/2012, DPD terlibat  dalam proses legislasi tetapi tidak sampai 

mengambil porsi persetujuan bersama. Implikasi putusan MK ini 

tidak cukup signifikan jika DPD tidak menyetujui suatu RUU 

yang berkaitan dengan kewenangan DPD pada bidang legislasi 

tertentu (Pasal  22D ayat (1) UUD 1945). RUU tersebut bisa jadi 

tetap berjalan dan jadi UU karena wilayah persetujuan ada pada 

DPR dan Pemerintah. Pendapat kecil DPD terkait dengan RUU 

bidang tertentu yang menjadi kewenangannya tidak mengikat 

secara hukum bagi DPR dan Pemerintah.  

3. DPD  juga  berhak  dan/atau  berwenang  untuk  membahas  RUU  

tertentu  tersebut  sejak  awal  hingga  akhir  tahapan,  namun  

DPD  tidak  memberi  persetujuan  atau  pengesahan  RUU  

menjadi undang-undang.   
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URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN 

 

Oleh : Jamal Bake 

 

 

CATATAN PENGANTAR  

Perubahan yang paling mendasar  dalam system pemerintahan 

Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru tahun 1998,  adalah 

adanya komitmen nasional untuk perubahan system bernegara yang 

semula pemerintahan sangat sentralistik (terpusat) dikendalikan secara 

absolute oleh penguasa tentara (otoriter) dengan jumlah partai politik 

terbatas dan kepengurusannyapun dikendalikan oleh kekuasaan. Saat 

ini Indonesia telah menganut system pemerintahan yang demokratis  

(cenderung liberalistic, bukan demorasi pancasila), jumlah partai 

politik bongkar pasang (timbul tenggelam), desentralisasi dan otonomi 

daerah disertai penataan system perwakilan diperluas, seperti 

pembentukan lembaga perwakilan baru yakni Dewan Perwakilan 

Daerah. Selain itu, pembentukan lembaga pengawal proses pendukung 

pemerintahan demokratis yang mengandalkan pelaksanaan hukum 

juga telah dibentuk seperti  KPK, Komisi Yudisial, Ombushmen, yang 

intinya memperkuat  system penyelenggaraan negara demokrasi. 

Esensi demokrasi adalah kebebasan membentuk organisasi, berserikat, 

berkumpul, kebebasan berpendapat, bebas menentukan pilihan 

(memilih Kepala Negara, Kepala Daerah dan Kepala Desa, serta 

memilih wakil-wakil rakyat dan Wakil Daerah) dalam proses 

pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Negara. 

Persayaratan untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat terus dikembangkan. System  rekruitmen 

penyelenggara Negara seperti anggota DPR/DPD/DPRD termasuk 

Presiden dan wakil Presiden serta para Kepala Daerah (Gubernur, 

Bupati/Walikota) yang dipilih secara langsung oleh rakyat (termasuk 
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actor yang menduduki kekuasaan yudikatif yang uga dipilih secara 

tidak langsung oleh rakyat (Penentukan Kapolri dan Jaksa Agung) 

harus melewati proses seleksi oleh  DPR), termasuk para komisioner 

KPK, BPK, Ombusmen dan Komisi Yudisial harus melalui 

persetujuan oleh DPR RI, menggambarkan proses yang demokratis. 

Semua actor yang ada dalam institusi tersebut memiliki posisi yang 

sama kuat sebagaimana diatur dalam konstitusi.Mereka pun memiliki 

legitimasi yang sama kuat karena merupakan pilihan rakyat, sehingga 

mereka dapat berperan dalam mengelola Negara, menggunakan 

kewenangan untuk memajukan bangsa, Negara dan daerah, serta 

memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk 

kemakmuran rakyatnya. 

Pada sisi lain, wujud pemerintahan oleh rakyat , selain 

diperankan oleh wakil rakyat yang dipilih secara langsung untuk 

duduk di DPR, DPD, dan DPRD, (provinsi dan Kabupaten/Kota), 

masyarakat  juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan public,khususnya menyangkut kepentingan 

rakyat dan daerah secara langsung. 

Di Indonesia, semua elemen sudah sepakat dengan system 

pemerintahan demokratis, Negara dikelola berdasarkan hukum yang 

diputuskan secara bersama, dan masing-masing pihak, harus memiliki 

kewenangan untuk mengatur  segala hal yang terkait dengan 

lembaganya. Setiap institusi yang anggotanya dipilih secara langsung 

oleh rakyat, idealmnya memiliki kewenangan untuk mengatur atau 

mengambil keputusan tetang peraturan tentang penyelenggaraan 

Negara.  

Mereka yang  menduduki jabatan, termasuk lembaga tinggi 

Negara (seperti DPD) yang dipilih langsung oleh rakyat secara 

substantive memiliki legitimasi  yang tinggi dan oleh  karena itulah, 

secara filosofis merekalah yang dipercaya oleh rakyat untuk 

menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan negara. Mereka yang 

dipilih langsung oleh rakyat seperti  DPR,  DPD, Presiden, DPRD, 

dan Kepala Daerah termasuk Kepala Desa) memiliki legitilasi yang 

sama. Karena itu, mereka karusnya diposisikan sama dalam hal 
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kewenangan memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan 

penyelenggaraa Negara.  Hal  yang membedakan hanyalah skopnya, 

level dan ruang lingkup yang diaturnya disesuaikan dengan esensi 

keberadaan insitusi tersebut.  

Secara laksikal, memang, harusnya Dewan Perwakilan Daerah 

memiliki tanggungjawab lebih besar dan lebih luas dibandingkan 

dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).  DPD, membawa 

kepentingan Daerah dan Rakyat serta seluruh isi yang terkandung 

dalam Daerah itu, berbeda dengan DPR yang hanya mewakili 

kepentingan Rakyat. Karena itu, maka posisnya kewenangannya pun 

perlu diperluas, seiring dengan besarnya tanggungjawab moril yang 

menjadi bebannya selaku perwakilan daerah dalam proses-proses 

penyelemnggaraan Negara. 

 

MENGAPA DAN BAGAIMANA MENINGKATKAN 

KEWENANGAN DPD RI 

Hasil  amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain 

mensyaratkan pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

Tugas, fungsi dan wewenang DPD menurut UU Susduk tersebut 

hanyalah subordinat DPR. Padahal munculnya ide kamar kedua 

bertumpu pada keinginan memberi ruang checks and balances serta 

saling mengisi secara kreatif antara dua lembaga parlemen. DPD 

menjadi bagian dari organ MPR RI yang memiliki wakil dalam proses 

politik di lembaga Negara ini. Mereka memiliki hak suara sama dalam 

proses pengambilan keputusan di Majelis Permusyawatan Rakyat.  

Posisi DPD dalam proses legislasi saat ini hanyalah pemberi masukan 

bagi suatu produk hokum (UU) yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. Adalah suatu ironi, sebuah lembaga tinggi 

Negara, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, mendapatkan 

dana operasional dan fasilitas yang sama dengan lembaga tinggi 

Negara lain, namun tidak memiliki kewenangan mengatur, hanya 
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sekedar memberi masukan, pertimbangan dan saran, sekaligus hanya 

penyampai informasi atas permasalahan Negara atau daerah.  

Tugas, fungsinya, dan wewenang DPD sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2003 

Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagai 

berikut : 1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan 

Daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Pasal 

42 UU Susduk); 2) DPD ikut membahas bersama DPR atas rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi  daerah, hubungan 

Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR ( Pasal 43 UU 

Susduk); 3) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 

agama ( Pasal 44 UU Susduk); 4) DPD memberikan pertimbangan 

kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK ( Pasal 45 UU Susduk ); 

4)  DPD dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-

undang 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 ( Pasal 46 UU 

Susduk). Posisi seperti terlalu lemah dan tidak memiliki fungsi apa-

apa, disetarakan dengan fungsi masyarakat luas, atau setara dengan 

kewenangan para pimpinan kementrian, lembaga non departemen 

yang sekedar memberikan data dan informasi dalam proses legislasi, 

yang statusnya selaku pembantu presiden dan keberadaannya ditunjuk 

oleh Presiden, bukan dipilih langsung oleh rakyat. 

Dalam suatu diskusi yanfg membahas tentang DPD RI, 

terungkap bahwa DPD disebut sebagai “bayi yang tidak dikehendaki 

kelahirannya’.Memposisikan DPD seperti sekarang ini sama dengan 

memboroskan anggaran, karena eksistensinya legal, legitimate namun 
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tidak memiliki fungsi dan kewenangan strategis dalam mengatur 

penyelengaraan Negara. Pada hal, posisi DPD,  terkesan analog  

dengan model perwakilan sistem dua kamar murni ( strong 

bicameralism) seperti di Amerika dengan House of  Representative  

(DPR) dan Senat atau Dewan Negara dan Dewan Rakyat di Malaysia. 

Jika itu yang diterapkan, DPD memiliki hak legislasi, pengawasan dan 

anggaran yang cukup bertenaga sebagai counterpart  DPR.  Dalam 

kerangka mengefektifkan semua insitusi yang dibentuk dalam 

penyelenggaraan Negara, maka DPD pun harus diposisikan setara 

dengan DPR RI,  dan memiliki kewenangan membentuk Undang-

undang, agar alokasi sumber daya dan fasilitas digunakan para 

anggotanya dalam menlaksanakan tugas pokopk dan fungsinya, yang 

bersumber dari APBN tidak sia-sia adanya. Adalah suatu pemborosan 

Negara, membiayai suatu lembaga bersama anggota-anggotanya, 

tetapi tidak memiliki kewenangan yang strategis dalam mengatur dan 

memutuskan suatu produk hokum di tingkat nasional. 

Dalam proses perumusan dan penetapan UU, idealnya, DPD 

memiliki fungsi legislatisi untuk membentuk UU yang terkait dengan 

posisi mereka sebagai yang mewakili kepentingan wilayah dan rakyat. 

Bentuk kewenangan yang harus dimiliki yaitu kewenangan dalam 

proses legislasi, yakni bersama dengan DPR terlibat dalam proses 

pembahasan dan penetapan UU yang mengatur tentang beberapa 

sector sesuai dengan posisi mereka, seperti antara lain UU APBN, UU 

Tata Ruang, UU Minerba, UU Migas: UU Kehutanan, UU Perikanan, 

dan UU lain yang langsung bersentuhan dengan kepentingan penataan 

wilayah dan melibatkan urusan lintas wilayah dalam Negara kesatuan 

RI. Strategi mengubah kewenangan dengan meningkatkan status DPD 

RI, idealnya diatur melalui amandemen UUD 1945, sehingga 

memiliki posisi yang kuat, termasuk dalam ditetapkan melalui 

perubahan UU tentang Susduk DPR RI. DPD RI, DPRD Provinsi dan 

DPRD kabupaten Kota 

Untuk memastikan terwujudkan perluasan kewenangan DPD, 

maka proses amandemen UUD 1945 atau revisi UU tentang  Susduk 

DPR RI. DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Kota perlu 

segera direvisi agar citi-cita meningkatkan status kewenangan DPD RI 
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dapat direalisasi, karena telah lama diperuangkan bahkan sejak 

lahirnya sudah menguasahakan perluasan kewenangan, dan hasilnya 

ditingggu oleh seluruh lapiran masyarakat terutama oleh para anggota 

DPD RI sendiri; 

 

CATATAN PENUTUP 

Agar penggunaan sumber daya anggaran tidak sia-sia, maka 

setiap lembaga Negara yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN, 

seperti DPR dan DPD, termasuk Presiden, harus difungsikan secara 

efektif, dan diberikan peran, kewenangan, tugas dan tanggungjawab 

yang setara dalam proses penyelenggaraan Negara. Mereka adalah 

unsure penyelenggara Negara yang memiliki posisi dan peran strategis 

dalam menentukan arah dan tujuan, mau kemana Negara ini dibawa, 

tergantung pada para penyelenggara Negara dalam hal ini lembaga 

Tinggi Negara seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Presiden 

Republik Indonesia, yang sama-sama memiliki  posisi dan kedudukan 

yang sama dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, 

peningkatan status kewenangan DPD RI untuk menjadi bagian dari 

yang memutuskan suatu UU sesuai dengan asas fungsi legislasi, 

merupakan suatau yang niscaya.  

Perubahan dimaksud dapat dilakukan melalui Mamandemen 

UUD 1945, dan atau melalui Revisi UU Susduk DPR RI, DPD RI, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Setiap pihak yang 

memiliki otoritas melakukan amandemen dan revisi UU terkait 

idealnya membukan diri dan rela berbagai kewenangan dalam rangka 

mengefektifkan setiap elemen penyelenggara Negara di tingkat 

nasional 
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IDEALITAS KELEMBAGAAN DPD 

 

Oleh : Dr.Kamaruddin Jafar, SH.MH 

 

 

PROLOG : DPD, DALAM FENOMENA ADA DAN TIADA 

Cukup lelah juga kita mengikuti problema serba dilematis 

dalam diskusi menyoal keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam 

fenomena ada dan tiada pada sistem ketatanegaraan kita.  Dianggap 

ada karena UUD 1945 telah mengkonstatir keberadaan beserta 

kewenangannya. Dianggap tiada karena kewenangan yang dimilikinya 

nampak tiada memberi arti sebagai subjek hukum, untuk menytakan   

kehendak politiknya, sehingga secara lugas DPD kerap mendapat 

stigma pada ujaran “ punya hak bicara tetapi tidak punya hak suara”. 

 Judicial Revieuw yang diajukan DPD, oleh  Mahkamah 

Konstitusi pun  hanya memberi toleransi hingga ke tingkat 

pembahasan, sementara hak untuk ikut  pengesahan tetap hanya 

menjadi milik DPR “seorang”. Dilema ini  menjadikan  DPD nampak 

kerap  gagap  mengartikulasi kehendak politiknya, oleh karena 

jaminan implementasi gagasan  bukan bagian dari otoritas 

kelembagaannya. Analisis ini sangat berkepentingan untuk  

mengidentifikasi distorsi kelembagaan yang melingkupi Keberadaan 

DPD,   menyangkut dua hal pokok, yakni DPD dalam struktur sistem 

perwakilan dan DPD sebagai lembaga Legislatif. 

 

STRUKTURASI SISTEM PERWAKILAN  

Catatan sejarah   menjelaskan bahwa DPD berasal   dari Utusan 

Daerah dalam kelembagaan MPR. Ketika itu,  Utusan Daerah, adalah 

bagian dari kelembagaan  MPR, yang keanggotaanya tidak melalui 

mekanisme pemilihan. Namun  Selanjutnya bahwa  amandemen 

ketiga menghapuskan  Utusan Daerah , kemudian merubahnya 

menjadi Dewan Perwakilan Daerah, sekaligus melepaskannya dari 
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kelembagaan MPR. Perubahan ini  ternyata mengimplkasi kontradiksi  

pada kelembagaan DPD, yakni  bahwa  DPD dinyatakan sebagai 

lembaga perwakilan sebagaimana ditunjukkan  Pasal 22 C  bahwa  

keanggotaan DPD diperoleh   melalui  Pemilihan, sehingga 

kelembagaan DPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan. 

Menjadi lembaga perwakilan , DPD  kemudian dipahami sebagai   

kamar kedua setelah DPR dalam paham  Bikameral system. Akan 

tetapi yang menjadi soal kemudian bahwa sebagai kamar kedua 

ternyata DPD tidak memiliki otoritas penuh, sehingga tidak dapat 

menjalankan fungsi pada kedudukannya sebagai lembaga perwakilan. 

Hal tersebut  oleh jimly Asshiddiqie mengadaptasinya  dalam  istilah 

Softbicameralism . Kontradiksinya adalah apakah dapat disebut 

sebagai lembaga perwakilan dengan kewenangan yang membatasi 

fungsi dan kedudukannya sebagai lembaga perwakilan, bgitupula 

bahwa bagaimana pula lembaga perwkilan dapat menjalankan fungsi 

kelembagaannya jika kewenangannya tidak memungkinkannya. 

 Analisis ini berpendapat bahwa jika konsisten meletakkan DPD 

sebagai Lembaga Perwakilan maka ide penguatan wewenang DPD 

menjadi pilihan positif yang semestinya mendapatkan prioritas dalam 

gagasan amandemen UUD 1945. Demikian halnya Jika kita 

meletakkan  struktur sistem perwakilan dalam konteks bikameral, 

maka sepatutnya DPD memiliki kewenangan dengan otoritas penuh 

dan secara tertentu yang berbeda dengan kamar lain dalam 

kelembagaan parlemen. Memang benar bahwa DPD memiliki otoritas 

bidang otonomi Daerah, namun kewenangan itu diketahui terbatas, 

sehingga untuk menyebutnya sebagai sebuah  kamar sendiri atau 

sebagai kamar kedua nampak tidak dapat diterima dalam struktur 

sistem perwakilan keparlemenan Bikameral system.  

 

DPD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF 

Pasal 22D ayat 1 UUD 1945 memberikan wewenang kepada  

DPD, dinyatakan  berhak untuk mengajukan usul RUU terkait 

otonomi Daerah kepada DPR, selanjutnya pada ayat 2 pasal tersebut 

menyatakan DPD ikut membahas RUU terkait otonomi Daerah. 
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Ketentuan  Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 kemudian menjadi multi tafsir, 

bahwa apakah RUU yang diajukan oleh DPD yang diserahkan kepada 

DPR selanjutnya memberikan subjek hukum pengusul RUU kepada 

DPR, bukan lagi oleh DPD, sebagaimana sering dikeluhkan oleh 

DPD, ataukah DPD tetap dinyatakan sebagai pihak  pengusul terlepas 

dari DPR.  

Analisis ini berpendapat bahwa Ketentuan pasal 22D ayat 1 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa usulan RUU DPD diajukan  

kepada DPR,  nampak melepaskan subjek hukum DPD kepada DPR, 

penyerahan ini teridentifikasi  merupakan implikasi dari  

ketidakikutsertaan DPD pada mekanisme pengesahan Undang-

Undang. Analisis ini mempersoalkan mengapa kedudukan DPD 

sebagai lembaga Perwakilan tidak mendapatkan kewenangan penuh 

pada fungsi legislasi yang dimilikinya, sebagaimana dikonstatir pasal 

22 D UUD 1945. 

 Kontradiksi berikutnya terjadi lagi  pada  fungsi pengawasan 

terkait otonomi Daerah yang diberikan pasal 22D ayat 3 UUD 1945 

kepada DPD. DPD  sepertinya kehilangan legitimasi materilnya oleh 

karena Legislasi terkait Otonomi Daerah dapat dipandang bukan 

sepenuhnya produk DPD, melainkan dapat dinyatakan sebagai produk 

DPR. Lantas dari mana DPD memperoleh memperoleh legitimasi 

materil untuk melakukan pengawasan tersebut. Demikian  fungsi 

pengawasan oleh DPR kepada pemerintah oleh karena DPR memang 

ditunjuk oleh pasal 20 ayat 1 sebagai lembaga pembentuk Undang-

Undang, yang memberikan pijakan fungsi pengawasan DPR. Namun 

Berbedan halnya dengan DPD ,  Sehingga  DPD tidak memiliki 

pijakan yang kuat  (seperti DPR) dalam menjalankan fungsi  

pengawasan dimaksud. 

Kritik berikutnya yang dapat disampaikan analisis ini adalah 

bahwa kewenangan tetentu terkat dengan otonomi Daerah yang 

diberikan pada DPD, kembali menempatkan DPD pada posisi yang 

sulit oleh karena dapat terjebak pada dikotomi hubungan pusat dan 

Daerah. Begitu sering kekhawatiran disampaikan perihal keberadaan 

DPD yang disimbolisasi sebagai personifikasi institusi kehendak 
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politik federalisme, baik secara laten atau insidentil dinilai potensil 

hadir dalam relasi pusat dan Daerah. Sudut Pandang ini pula semakin 

menyudutkan keberadaan DPD yang sejatinya lahir dari Rahim 

amandemen konstitusi yang ketiga sebagai produk kehendak politik 

Reformasi ketika itu. 

 

MENGEMBALIKAN DPD PADA KELEMBAGAAN MPR 

Bagian ini memahami keberadaan Kelembagaan DPD 

sebaiknya dikembalikan sebagai bagian dari Kelembagaan MPR 

dengan beberapa argumen berikut : Pertama,  Keberadaan DPD 

sebagai kamar kedua dalam struktur sistem perwakilan  Bikameral 

system tidak sepenuhnya dapat dijalankan karena senantiasa akan 

terkooptasi pada dominasi DPR yang memegang kekusaan 

membentuk UU.  Kedua,  bahwa jika keberadaan DPD dapat diterima 

dalam kelembagaan MPR maka akan memberi penguatan pada 

institusi kedaulatan rakyat sebaga lembaga konstitutif, dengan catatan 

diperlukan desain model elektorasi keanggotaan DPD berbasis 

kompetensi kelembagaan perwakilan rakyat. Ketiga, jika terjadi 

penolakan dalam hal adanya pengabaian aspirasi Daerah, maka 

bukankah kita sadari bahwa konstituen keanggotaan DPR sebenarnya 

berbasis pada Daerah pemilihan di Daerah, sehingga tampak mubassir 

jika meletakkannya pada dua institusi,DPR dan DPD. Keduanya 

terjebak pada konstestasi representasi perwakilan oleh dua konstituen 

yang tidak berbeda.   
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PENATAAN KEWENANGAN SEBAGAI PENGUATAN 

KELEMBAGAAN DPD RI 

 

Oleh : Heryanti, SH, MH 

 

 

Prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi UUD 1945 

terimplementasikan dengan terciptanya lembaga keterwakilan rakyat 

(legislatif). Sebelum amandement, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 

berbunyi : “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan 

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

aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Pasca amandement 

(2002) Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 diubah menjadi : “MPR terdiri atas 

anggota DPR, dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum 

dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Oleh Jimly Asshidiqie 

dinyatakan bahwa tidak ada Negara di dunia yang memiliki tiga 

lembaga yang terpisah seperti DPR, DPD, dan MPR dalam cabang 

kekuasaan legislative dalam arti luas, ketiga lembaga tersebut 

dinamakan sistem trikameral. 

 Keberadaan DPD sebagai sebuah lembaga negara yang 

dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 merupakan upaya 

konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi  dan 

memberi peran kepada daerah. Menurut Bagir Manan bahwa 

pemikiran yang mendorong lahirnya lembaga DPD adalah 

keikutsertaan daerah dalam Utusan Daerah di MPR sangat terbatas 

yaitu pada saat sidang-sidang majelis saja. Olehnya peran tersebut 

dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk 

menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional 

untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan 

daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik 

Indonesia.  

Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD sama-sama 

mewakili daerah di lembaga legislatif namun  mengandung perbedaan, 
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antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan 

dari seluruh Indonesia dimana calon anggota DPR berasal dari partai 

politik peserta pemilihan umum. Dalam posisinya seorang anggota 

DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai 

politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Sedangkan 

anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan 

secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu 

seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya.  

UUD 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada DPD 

dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. 

Dalam fungsi legislasi DPD berwenang untuk mengajukan dan ikut 

membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah (Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). 

Kewenangan dibidang anggaran yaitu DPD berwenang 

memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan dan agama [Pasal 22D ayat (2) UUD 1945]. 

Keterlibatan DPD untuk memberikan pertimbangan tersebut 

dimaksudkan supaya DPD berkesempatan menyampaikan pandangan 

dan pendapatnya atas RUU tersebut karena pandangan dan pendapat 

tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah. 

 Kewenangan bidang pengawasan yang diberikan kepada DPD 

terkait dengan pelaksanaan UU yang menyangkut jenis Undang-

Undang yang ikut dibahas dan/atau diberikan pertimbangan oleh 

DPD. Hal demikian dimaksudkan sebagai suatu kesinambungan 

kewenangan DPD untuk mengawasi pelaksanaan berbagai RUU yang 

berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain kewenangan tersebut, 

DPD juga diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan 

atas pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F 

ayat (1) UUD 1945). Latar belakang pemberian kewenangan ini 
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karena Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi penggunaan anggaran 

sebagai pelaksanaan dari UU APBN, yang mana DPD ikut 

memberikan pertimbangan. 

Berkaitan dengan fungsi legislasi DPD memiliki kewenangan 

yang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 

1945. Oleh Saldi Isra dinyatakan bahwa DPD tidak dapat dikatakan 

mempunyai fungsi legislasi. Fungsi legislasi harus dilihat secara utuh 

yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui RUU. 

Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya 

Pasal 22D ayat (1) tersebut dimana kekuasaan membentuk UU berada 

di tangan DPR. Dengan menggunakan cara a contrario sebagai bagian 

dari lembaga perwakilan rakyat yang dapat mengajukan dan ikut 

membahas RUU bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22D ayat (2) DPD tidak mempunyai fungsi legislasi. 

Judicial Review yang diajukan DPD RI pada Mahkamah 

Konstitusi (MK)  atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) 

dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan terhadap UUD 1945, dengan adanya Putusan 

MK Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengubah kedudukan 

DPD dalam pembentukan UU dan kejelasan mengenai fungsi dan 

kewenangan DPD dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan daerah, sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (2) 

UUD 1945. 

Menurut MK, kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 

1945 merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau 

“tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan 

DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak 
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dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau 

kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 

1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan RUU kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD mempunyai 

posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal 

mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Sehingga MK menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai 

RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan 

menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi 

kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan 

dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 

Kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan 

tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : 

“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”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga Negara 

mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan 

Presiden dalam membahas RUU 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. 

Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 

1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara 

tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama. Hal itu berarti bahwa, “ikut 
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membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU 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, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, 

pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan 

pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak 

menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas 

Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini 

sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD 

menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat 

paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. 

Menurut MK, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan 

sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari 

Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, 

sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula 

terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan 

penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. 

Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD 

diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan 

Presiden memberikan pandangan. 

Menurut MK, Pasal 147, Pasal 150 ayat (2), ayat (3) UU 

27/2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU Nomor 

12 Tahun 2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD 

untuk membahas RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 

1945. 

Mengenai kewenangan DPD ikut menyetujui RUU menurut 

MK, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas 

bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU 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 dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang 

lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. 
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Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada 

saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi 

tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang 

bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-

Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak 

memberi persetujuan atas semua RUU. Pemahaman yang demikian 

sejalan dengan penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat (2) UUD 

1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 20 

ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan 

untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara 

DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya 

menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MK, DPD tidak ikut 

memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang. 

Selanjutnya keterlibatan DPD dalam penyusunan prolegnas 

menurut MK, keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan 

Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D 

ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “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.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan 

program pembentukan UU merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki 

DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011, 

perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas yang 

merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka 

mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang 

tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. 

Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan 

Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan 

wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 
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22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak 

menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, menurut MK, norma UU yang tidak 

melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi 

kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.  

Kewenangan DPD lainnya adalah memberikan pertimbangan 

terhadap RUU. Terhadap kewenangan tersebut menurut MK, makna 

“memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D 

ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD 

untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan 

tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR 

dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan 

DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya 

kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD 

atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 

dan agama. 

Beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi MK 

menyatakan bahwa seluruh ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan 

UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mereduksi atau mengurangi 

kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah 

mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang 

dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat 

DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi. Sebuah lembaga negara 

yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya Negara yang 

cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang 

diberikan menurut kedua Undang-Undang UU Nomor  27 Tahun 2009 

dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Dengan anggota yang dipilih secara 

langsung oleh rakyat di masing-masing provinsi, tetapi tanpa 

kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam kedua Undang-

Undang dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang 

mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-

Undang, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan, tetapi 

berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat 
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dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau 

penafsiran yang diberikan oleh MK. Terhadap Penjelasan Umum dan 

penjelasan pasal demi pasal kedua Undang-Undang yang terkait 

dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap 

menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan 

oleh MK. 

Pemberian kedudukan yang sama antara DPR dan DPD namun 

tidak sejalan dengan besar kewenangan yang diberikan pada kedua 

lembaga menuntut DPD untuk menata kewenangan yang ada guna 

menjalankan fungsi DPD sebagai lembaga legislatif. Penataan 

kewenangan DPD dapat dilakukan dengan optimalisasi kinerja dari 

merekstrukturisasi komite-komite DPD yang saat ini terdiri atas empat 

komite yaitu : Komite I (alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, 

yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat 

dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah); Komite II (alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, 

yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; 

dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya); Komite III (alat 

kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup 

tugas pada pendidikan dan agama); dan Komite IV (alat kelengkapan 

DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; 

perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan 

hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; 

pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah).  

Penataan kewenangan DPD RI hendaknya dimaksudkan untuk 

memperkuat kelembagaan DPD sebab bila bukan penataan namun 

penguatan kewenangan DPD maka harus dilakukan amadement 

kembali pada UUD 1945. 
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GAGASAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI  

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 

 

Oleh: Ramadan Tabiu SH., LLM 

  

 

PENDAHULUAN 

Perubahan konstitusi dalam kerangka reformasi kelembagaan 

merupakan bagian penting ke arah perwujudan apa yang dikenal 

sebagai consolidated democracy. Pengalaman sejumlah negara 

melewati proses transisi, seperti Spanyol dan Taiwan misalnya, 

mengungkapkan bahwa perubahan konstitusi adalah Iandasan yang 

penting untuk rnemuluskan transisi rnenuju dernokrasi.  

Transisi menuju demokrasi di berbagai belahan dunia memuat 

kebutuhan akan adanya proses negosiasi dalam isu-isu kritis Indonesia 

reformasi konstitusi merupakan dalam seperti reforrnasi konstitusi. 

Disalah satu upaya meletakkan landasan baru bagi praktek kenegaraan 

yang selama tigapuluh tahun terbukti rapuh. 

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilekasnakan secara 

bertahap praktis merubah sebagian besar konstruksi pasal-pasal dalam 

UUD 1945 nasakah asli. Tercatat beberapa penambahan lembaga 

negara baru bermunculan sebagai implikasi dari adanya constitutional 

reform tersebut. Tuntutan tersebut berkenaaan dengan upaya 

pemutakhiran paradigm ketatanegaraan Indonesia yang saat itu dinilai 

memerlukan “renovasi”. 

Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 

1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD 

dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 

22D.  

Manakala diamati lebih lanjut, Dewan Perwakilan Daerah 

adalah lembaga dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang 

merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan 
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umum. Lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga yang lahir 

pada era reformasi. Pada awalnya, DPD tidak terlepas dari eksistensi 

Fraksi Utusan Daerah (F-UD) dalam MPR. Fraksi-fraksi dalam 

majelis berubah menjadi pengelompokan anggota yang selain 

mencerminkan konfigurasi (bentuk) partai politik, TNI/Polri dan 

utusan golongan juga utusan daerah. Namun, meskipun F-UD sudah 

terbentuk, tidak semua anggota MPR dari utusan daerah mau 

bergabung dengan fraksi ini. Hal ini menunjukkan rendahnya derajat 

keterikatan para anggota daerah ke dalam wadah perwakilan ekslusif 

bagi perjuangan kepentingan daerah tersebut. Pada posisi ini 

tergambarkan bahwa secara representative DPD memiliki fungsi yang 

kuat yakni mewakili daerah (regional representative) dalam 

komposisi lembaga kamar lembaga legislatif Indonesia.  

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPD) semula 

dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia 

menjadi dua kamar (bicameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. 

Dengan stuktur bikameral itu itu diharapakan proses legislasi dapat 

diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang 

memungkinakan representasi kepentingan seluruh rakyat secara 

relative dapat disalurkan dengan basis social yang lebih luas. DPR 

merupakan cerminan representasi politik (political representation) 

sedangkan DPD mencermikan prinsip representasi territorial atau 

regional (regional representation).  

Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parelemen dua 

kamar itu mendapatkan tentangan, sehingga yang disepakati adalah 

rumusan seperti sekarang yang tidak dapat disebut menganut sistem 

bikameral sama sekali (rumusan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut 

pada sub bahasan selanjutnya). Dalam ketentuan UUD 1945 dewasa 

tersebut sama sekali DPD tidak mempunyai wewnenag untuk 

membentuk Undang-undang sebab kewenangan tersebyt melekat pada 

DPR. Namun dibidang pengawasan, meskipun terbatas hanya 

berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal tertentu yang 

berkenaan dengan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang 

tertentu,DPD dapat dikatakan mempunyai kewenangan penuh untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerka pemerintah. Oleh 
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karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang atau auxiliary 

terhadap fungsi DPR dibidang legislasi, sehinga paling jauh DPD 

hanya dapat disebut sebagai co-legislator, dari pada legislator yang 

sepenuhnya. Oleh karena itu, DPD dapat lebih berkonsentrasi 

dibidang pengawasan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan 

efektifotasnya oleh masyarakat didaerah-daerah. 

Perlahan diasadari bahwa bahwa eksistensi DPD sebagai salah 

satu kamar lembaga legislatif tidak memuaskan ekspekstasi. Dewan 

Perwakilan daerah (DPD) telah lahir, namun belum sepenuhnya tidak 

berfungsi optimal. Keterbatasan DPD dalam pembentukan undang-

undang menyiratkan fakta bahwa kini DPD bagaikan “anak yang 

terbuang”. Semangat pembentukannya sungguh mengebu-gebu namun 

setelah lahir, DPD justru berada dipersimpangan jalan. Bahkan DPD 

berrada antara “tiada” dan “tiada”. 

Berangkat dari kesadaran itu, seakan bangun dari mimpi, 

khalayak menginginkan adanya penguatan-penguatan komprehensif 

pada tubuh DPD, baik pada aspek kewenangan, fungsi maupun 

kedudukan secara kelembagaan.upaya tersebut pula dimaksudkan 

untuk menyehatkan sistem bikameral yang selama ini diidam-idamkan 

sebagai dasar pembentukan lembaga ini.  

Disadari bahwa jika diramu secara apik, keberadaan DPD 

sebagai salah satu kamar lembaga legislative akan menyokong 

terbangunya sistem ketatanegaraan yang ideal melalui Perimbangan 

fungsi-fungsi tersebut. Sebab, jika tidak diadakan perbaikan yang 

proporsional pada tubuh DPD maka sungguh sayang keberadaan 

lembaga ini yang bersifat sebagai instrument pelengkap “hasrat” 

ketatanegaraan saja. Dengan perangkat kewenangan yang “mungil” 

dan tidak seirama dengan lembaga penyusun sistem bikameral pada 

negara lain, maka sudah sepantasnya DPD kini mengalami 

transformasi, bukan sekedar perubahan sporadic melainkan perbaikan 

yang seutuhnya sesuai porsi.   

Oleh karena itu, makalah ini diformulasi sebagai suplemen 

pemikiran untuk memperkuat “kehendak” atas penguatan eksistensi 

DPD.  
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MENAKAR EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

(DPD) 

Melakukan penelusuran untuk melakukan penilaian atas 

keberadaan DPD idealnya dimulai dengan melakukan pendekatan 

secara historis guna mengetahui agenda yang mendasari 

pembentukannya.  

Dilihat dari sejarah politik Indonesia modern, sebenarnya 

keberadaan lembaga negara yang khusus mewakili kepentingan daerah 

bukanlah gagasan atau ide baru, karena sebelumnya Indonesia pernah 

memiliki senat semasa Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 

1949-1950. Keberadaan senat ini dibentuk karena bentuk negara 

Indonesia  saat itu adalah negara federasi, dan pada saat itu struktur 

parlemen Indonesia bersifat bikameral. Dalam konstitusi RIS, selain 

keberadaan DPR yang diatur dalam Bab III Pasal 98 sampai dengan 

Pasal 121, juga ditentukan keberadaan Senat yang diatur dalam Bab II 

Pasal 80 sampai dengan Pasal 97. Setiap senat mewakili daerah-

daerah bagian dan setiap daerah bagian mempunyai dua anggota 

dalam senat (Pasal 80 ayat 1 dan 2). Anggota senat ditunjuk oleh 

pemerintah daerah bagian dari daftar yang disampaikan oleh masing-

masing perwakilan rakyat dan yang memuat tiga calon untuk tiap-tiap 

kursi. 

Selanjutnya, Pada masa Orde Baru struktur kelembagaan MPR 

terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan Golongan (UG) 

dan Utusan Daerah (UD). Menanggapi kosepesi tersebut, Jimly 

Ashiddiqie berpendapat bahwa komposisi keterwakilan tersebut pada 

susunan keanggotaan MPR sebenarnya dimaksudkan untuk 

menerapkan prinsip “semua harus terwakili”, melembagakan ketiga 

prinsip perwakilan politik (political representation),perwakilan 

territorial(territorial representation), atau perwakilan daerah (regional 

representation) dan perwakilan fungsional (functional representation) 

yang sama-sama tercermin dalam keanggotaan MPR-RI. 

Dalam perkembangannya keberadaan Utusan Golongan (UG) 

dan Utusan Daerah (UD) dalam sejarah lembaga perwakilan di 

Indonesia banyak mengalami berbagai penyimpangan sehingga tidak 
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dapat berjalan secara efektif, tidak demokratis, bahkan justru tidak 

mencerminkan representasi utusan golongan dan utusan daerah. Atas 

dasar itu maka diusulkan Utusan Golongan untuk dihapuskan karena 

konsep golongan yang dinilai masih sangat kabur dan selalu 

menimbulkan manipulasi serta kericuhan politik. Persoalan-persoalan 

tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari agenda reformasi, dimana 

struktur kelembagaan MPR dirubah melalui proses amandemen 

terhadap UUD 1945. 

Tuntutan perubahan struktur kelembagaan MPR memicu 

perdebatan dikalangan fraksi di DPR. Sebagian fraksi menyatakan 

bahwa anggota MPR tetap terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, 

dan Utusan Golongan. Sebagian yang lain mengusulkan agar MPR 

terdiri dari anggota DPR dan DPD, sedangkan utusan golongan 

dihapuskan. Perdebatan tersebut berakhir melalui sebuah keputusan 

dengan cara voting dan dihasilkan keputuskan bahwa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan DPD yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang 

tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UUD’45 pasca amandemen. 

Berdasarkan pasal tersebut, setruktur parlemen Indonesia terdiri dari 

dua keanggotaan yang mencerminkan perwakilan politik (political 

represntation) dan perwakilan daerah (regional representation).  

Adanya dua keanggotan perwakilan ini sebenarnya tidak serta 

merta menghapus ide golongan fungsional. Ide perwakilan fungsional 

menurut Jimly tetap dilestarikan hanya saja dilembagakan melalui 

DPR maupun DPD, yakni dengan memberikan jatah tertentu kepada 

golongan fungsional tertentu, seperti kepada golongan perempuan. Ide 

semacam ini dianggap penting sebagai perlakuan khusus yang bersifat 

positif untuk membantu agar kelompok tertentu dalam masyarakat 

yang tergolong sangat tertinggal peranannya dalam representasi 

politik dapat terakomodir. Kebijakan semacam ini menurut Jimly 

sering disebut sebagai kebijakan afirmatif (afirmative policy) dan 

sebagai perlakuan khusus yang sah. 

Persoalan lain yang diperdebatkan setelah ditetapkannya Pasal 2 

ayat (1) tentang keanggotaan MPR adalah tentang kewenangan dan 
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status Dewan Perwakilan Daerah. Perdebatan muncul dikalangan 

fraksi di MPR, sebagian ada yang mendukung jika DPD diberi status 

sama halnya dengan DPR yakni sebagai lembaga legislatif. Fraksi 

PDIP saat itu menolak jika status DPD disamakan dengan DPR, 

sedangkan Fraksi Partai Golkar justru meminta kedua-duanya 

mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan yang sama. Kemudian 

Fraksi PPP lah yang menengahi diantara keduanya, dimana DPD tetap 

diberi kewenangan legislasi, hanya saja bersifat terbatas. Melalui 

kompromi yang dilakukan diantara ketiga fraksi tersebut, akhirnya 

sepakat bahwa DPD diberi kewenangan terbatas dalam bidang 

legislasi. 

Kelahiran DPD pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik 

pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja 

dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. 

Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang 

mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan 

daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, 

demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara. Menurut 

Ramlan Surbakti beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD 

diantaranya, pertama, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah 

sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di pulau Jawa; 

kedua, sejarah Indonesia menunjukan aspirasi kedaerahan sangat 

nyata dan mempunyai basis meteril yang sangat kuat, yaitu adanya 

pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus. 

Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif 

Indonesia memang tidak terlepas dari ide pembentukan struktur dua 

kamar parlemen atau bikameral. Dengan struktur bikameral itu 

diharapkan proses legislasi dapat diselenggarkan dengan sistem 

double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara 

relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Menurut 

Jimly Asshiddiqie, sebenarnya kedudukan DPR sebagai representasi 

politik (political representation) dengan kedudukan DPD yang 

mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional 

representation) memiliki kedudukan setara, yakni sebagai 

keanggotaan perwakilan. Namun demikian pada kenyataannya, ide 
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dasar pembentukan tersebut tidak terealisasi sebab UUD 45 

Amandemen menyebutkan bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan 

membuat undang-undang. DPD hanya mempunyai kewenangan 

pengawasan khusus dalam bidang otonomi daerah. Oleh karena itu, 

kedudukan DPD dalam hal ini hanya bersifat penunjang atau auxiliary 

terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, atau disebut sebagai co-

legislator. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kewenangan 

tersebut DPD dapat lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan, 

sehingga keberadaannya dapat dirasakan lebih efektifi oleh 

masyarakat di daerah-daerah. 

Keberadaan DPD juga memang sengaja didesain hampir atau 

memang hendak menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.  

Sebagaimana diatur dalam UUD’45 Amandemen bahwa DPD 

merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi 

konstituten perwakilannya. Tugas dan tanggung jawab DPD berkisar 

pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah 

berserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk 

perundang-undangan. Dalam hal ini, sebenarnya peran DPD sangat 

strategis, karena dengan keberadaan DPD, pemerintah pusat 

sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam hal 

penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah. 

Terlepas dari perdebatan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tuntutan pembentukan DPD  dapat dilihat sebagai salah satu usaha 

untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis mengingat 

beragamnya kepentingan kondisi daerah-daerah di Indonesia. 

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai tingkat 

heterogenitas (kemajuan) yang tinggi. Meskipun bukan merupakan 

satu-satunya  syarat bagi tegaknya demokrasi, DPD dianggap sebagai 

lembaga yang dapat mewakili kepentingan daerah-daerah secara 

formal di tingkat pusat. Kehadiran lembaga ini telah membangkitkan 

ekspektasi atau harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan 

daerah dan masalah-masalah yang dihadapi dapat diangkat dan di 

perjuangkan di tingkat nasional. 

www.m
pr

.g
o.

id



96 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

Spesifik disebutkan, dalam buku Panduan Pemasyarakatan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia taun 

1945 terbitan MPR dinyatakan bahwa dengan dibentuknya DPD maka  

dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh 

DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi 

dan paham politik rakyat sebagai pemegang 

kedualatan,sedangkan DPD merupakan lembaga penyalur 

keaneka ragaman aspirasi daerah. Sistem perwakilan yang dianut 

Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk 

sebagai perwujudan kebutuhan,kepentingan, serta tantangan bangsa 

dan negara Indonesia.  

Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 tersebut 

merumuskan dibentuknya DPD, yaitu; 

a. Meperkuat 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. 

Merujuk pada uraian singkat diatas, setidaknya urgensi 

pembentukan DPD dapat dikonkritkan sebagai berikut: 

1. Pembentukan DPD secara tidak langsung merupakan syarat 

terbentuknya MPR menurut UUD 1945. hal ini terjabarkan pada 

pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai ganti atas 

dihapusnya komposisi Utusan Golongan dan Penguatan Utusan 

Daerah  

2. Terbentuknya DPD adalah untuk memperkuat secara proporsional 

pelaksanaan fungsi repesentasi pada kamar lembaga legislative 

sebagai pelaksana fungsi territorial / regional reprensentation  

dan fungsi fungsional representation; 
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3. Keberadaan DPD dimaksudkan untuk menguatkan fungsi chack 

and balances dalam pelaksanaan fungsi legislative. 

  

FORMAT KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH. 

Ulasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa keberadaan DPD 

dimaksudkan untuk menjalankan fungsi regional representation selain 

memperkuat fungsi yang terwakili oleh DPR. DPD digambarkan 

mewakili semua kepentingan daerah. DPD mewakili semua 

pertambangan, SDA, hutan-hutan sungai-sungai,gunung –gunung dan 

seluruh kekayaan daerah. DPD-lah yang akan memperjuangkan 

kesejahteraan serta pembagian hasil dari daerah. Sebenarnya jika DPD 

mau dan paham posisi ini, maka nilai tawar DPD sangat besar dalam 

memajukan kesejahteraan rakyat. Posisi tawar ini sebenarnya secara 

politik menguatkan posisi DPD untuk mempertegas kedudukan DPD 

secara kelembagaan. Fungsi keterwakilan ini jika diamati secara 

esensial menyiratkan makna bahwa DPD dalam hal fungsi 

representative sebenarnya sangat kuat jika diperhadapkan dengan 

fungsi keterwakilan DPR. Dengan demikian, secara fungsional 

kelembagaan, mestinya posisi DPR dan DPD dalam proses 

implementasi fungsi keterwakilan tersebut ditempatkan pada proposisi 

yang seimbang termasuk fungsi legislasi yang lazimnya melekat pada 

lembaga perwakilan.  

Dikarenakan pada level functie DPD dan DPR, maka dengan 

demikian seharunya kedudukan kedua lembaga ini pun setara. 

Artinya, hubungan kewenangan antara DPR dan DPD tidak ada yang 

bersifat dominan. Keduanya saling mengimbangi dengan paradigma 

check and balances. Kenyataannya, secara konstitusional, fungsi DPD 

sebagai salah satu kamar lembaga legislative sangat sederhana bahkan 

dalam berbagai leteratur dianggap bahwa DPD tidak sama memiliki 

kekuasaan membentuk undang-undang yang secara konstutisonal 

melekat pada DPR.  

Telaah atas posisi itu tergambarkan dari fungsi yang dimiliki 

DPD. Walau konstruksi yuridisnya  DPD dikemukakan mempunyai 

www.m
pr

.g
o.

id



98 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi 

pengawasan. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 22D. fungsi 

legislasi diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) yang uraiannya sebagai 

berikut: 

Fungsi Legislasi  

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan:  

a. Otonomi Daerah; 

b. Hubungan Pusat dan Daerah; 

c. Pembentukan,pemekaran dan penggabungan dareah; 

d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya; 

e. Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah. 

 

Fungsi Pertimbangan 

Seperti yang pada pasal 22D ayat (2)  UUD  NRI 1945. Dalam 

pelaksanaan fungsi ini oleh DPD disampaikan kepada DPR. Hal ini 

yang berkaitan dengan: 

a. Rencangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara; 

b. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak,pendidikan,dan agama.  

 

Fungsi Pengawasan  

Uraian atas fungsi ini termuat pada pasal 22D ayat (3) tentang 

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanan undang-undang 

mengenai: 

a. Otonomi Daerah; 

b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan dareah; 

c. Hubungan pusat dan daerah; 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 99 

 

d. Pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya; 

e. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 

f. Pajak; 

g. Pendidikan; 

h. Agama.  

Hasil pengawasan tersebut oleh DPD disampaikan kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

Dari uraian diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa DPD 

mempunyai fungsi yang sangat terbatas. Dilihat dari konfigurasinya, 

DPD mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang legislasi, 

pertimbangan dan pengawasan. Keterbatasan kewenangan tersebut 

sekaligus mempertegas eksistensi DPD dilain pihak, khususnya dalam 

hubungannya dengan DPR dalam pelaksanaan fungsi –fungsi 

kelembagaan.  

Mengacu pada ketentuan konstitusional tersebut, nampak jelas 

bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD secara konstitusional 

hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-

undang. Bahkan limitasi tersebut pun merambah pada ranah konten 

undang-undang yang diajukan rancangan undang-undangnya oleh 

DPD..Keterbatasan DPD itu tidak saja pada fungsi pembentukan 

undang-undang melainkan juga pada fungsi pengawasan dan 

pertimbangan (termasuk dalam hal buged). Dalam pelaksanaan fungsi 

tersebut, DPD memerlukan DPR sebagai eksekutor atau perantara 

dalam pelaksanaan fungsinya.  

Sekian banyak keterbatasan DPD tersebut dilain pihak 

mempertgas bahwa dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan 

khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD ditempatkan 

secara tidak langsung sebagai lembaga negara penunjang atau 

auxiliary. Sifat tugasnya dibidang legislasi hanya menunjang 

(auxiliary agency) tugas konstitusional DPR. Dalam proses 

pembentukan undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai 

kekuasaan untuk memutuskan atau berperan mengambil keputusan 

sama sekali. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota 
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DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi 

anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama 

sekali tidak sepadan dengan kewenangannya sebagai wakil daerah 

(regional representatives) . Dengan kondisi demikian, DPD bias 

dikatakan sebagai lembaga negara yang “kritis” dalam posisi 

kewenangannya. Ditempatkannya pada posisi yang lemah didalam 

UUD 1945 maupun UU No 22 Tahun 2003 (UU susduk sebelum 

perubahan saat ini menjadi UU No 17 tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sebagai 

lembaga negara DPD tidak akan mungkin mengemban fungsi dan 

tugasnya secara berarti.  

Kondisi ini semakin gamblang terbaca saat analisis terhadap 

relevansi dan proporsionalitas fungsi dan kewenangan DPD ditelaah 

dengan menggunakan sudut pandang konsep bikameral dalam kamar 

lembaga legislative.  

 

VARIAN BIKAMERAL DAN KEDUDUKAN DPD. 

Pengaruh dari model representasi yang melekat pada lembaga 

perwakilan (political representation, territorial representation dan 

fungsional representation) berdampak pula pada susunan kamar pada 

lembaga parlemen. Namun, pilar partai politik (political 

representation) dipandang tidak sempurna jika tidak dilengkapi 

dengan  sistem “duble-check” sehingga aspirasi dan kepentingan 

seluruh rakyat benar-benar disalurkan dengan baik.untuk negara-

negara besar dan kompleks, apalagi negara-negara yang berbentuk 

federal, sistem “duble-check” ini diangap lebih ideal. Karena itu 

banyak diantaranya mengadopsi keduanya yang membentuk struktur 

parlemen bikameral atau dua kamar. 

Dengan kata lain, di dunia sekarang dikenal dua sistem 

perwakilan, yaitu; 

i. Parlemen unicameral (monokameral) yang terdiri atas satu 

lembaga perwakilan, dan  
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ii. Parlemen bikameral memiliki dua lembaga perwakilan.  

Bahkan jauh lebih variatif, Fatmawati berdasarkan beberapa 

konstitusi di dunia, bahwa parlemen dapat memiliki satu kamar 

(unicameralilsme), 2 kamar (bicameralism), 3 kamar 

(tricameralisme), 4 kamar (tetracameralisme), dan 5 kamar 

(pentacameralisme). 

Sebagian besar negara-negara yang berbentuk kesatuan 

cenderung memiliki parlemen satu kamar (unicameral atau 

monokameral), tetapi semua negara federal memiliki struktur 

parlemen dua kamar (bikameral). Namun, adapula negara kesatuan 

yang besar yang juga memiliki bentuk parelemn bikameral, meskipun 

keduanya tidak setara satu sama lain. Sampai akhir 1900-an, tiga dari 

empat parlemen di dunia adalah unicameral. Namun, kecenderungan 

beberapa dekadae terakhir, parlemen bikameral lebih banyak menarik 

minat negara –negara yang baru merdeka.  

Berdasarkan perbandingan kekuatan antara kedua kamarnya, 

Giovani Satori membagi sistem parlemen bikameral menjadi tigas 

jenis; (1) sistem bikameral yang lemah (weak bicameralism atau soft 

bicameralism), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih 

dominan atas kamar kamar lainnya; (2) sistem bikameral yang kuat 

(symmetric bicameralism atau strong bicameralism) yaitu apabila 

antara kedua kamarnya nyaris sama kuat,(3) perfect bicameralism 

yaitu apabila kekuatan diantaranya betul-betul seimbang.  

Weak bicamiralsm sebaiknya dihindari karena akan 

menghilangkan tujuan bikameral itu sendiri, yaitu sifat saling control 

diantara kedua kamarnya. Artinya diminasi salah satu kamar 

menyebabkan weak bicameralism hanya menjadi bentuk lain dari 

sistem satu kamar (unicameralism). Disisi lain, perfect bicameralism 

bukan pula pilihan yang ideal, karena kekuasaan yang terlalu 

seimbang antara majelis rendah dan majelis tinggi memang seakan-

akan melancarkan fungsi control antara kamar diparlemen namun 

sebenarnya juga berpotensi menyebabkan kebuntuan tugas-tugas 

diparlemen. Yang menjadi pilihan, karenanya adalah terwudunya 

sistem strong bicameralism.  
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Disamping itu, Givani Satori juga membedakan bikameral 

menjadi tiga jenis berdasarkan komposisi atau struktur keanggotaan 

diantara keduanya, yaitu; (1) bikameral yang unsurnya sama (similar 

bicameralism) (2) bikameral yang unsure nya agak berbeda (likely 

bicameralism), (3) bikameral yang unsurnya sangat berbeda 

(differentiated bicameralism).  

Sama halnya dengan pembagian kekuatan diatas, parlemen 

dengan unsur yang terlalu sama diantara kedua kamarnya akan akan 

berubah wujud menjadi unicameral. Sebaliknya juga apabila terlalu 

berbeda akan menyebakan kebuntuan proses kerja parlemen karena 

terlalu heterogennya aspirasi dan unsure-unsur yang ada. Karenanya 

harus dicari adonan perpaduan yang menghasilkan likely 

bicameralism. Mengacu kepada jenis-jenis bikameral yang diajukan 

oleh Giovani Satori itu, maka bikameral ideal sebaiknya mengarah 

kepada perpaduan antara strong bicameralism dan likely 

bicameralism. 

Selain klasifikasi diatas, identifikasi atas model lembaga 

legislative apakah menganut unimameral atau bikameral juga dapat 

dikenali dengan melihat fungsi, keangggotaan dan proses 

pembentukan undang-undang. Pertama, dari segi fungsinya, apabila 

kedua kamar lembaga perwakilan mempunyai fungsi yang sama, 

maka termasuk dalam sistem bikameral. Artinya kedua kamar sama-

sama mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.  Akan 

tetapi jika antara keduanya tidak mempunyai fungsi, maka suatu 

negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara dengan sistem dua 

kamar melainkan masuk sistem satu kamar. Kedua, dari sisi 

keanggotaan, apabila angota kedua kamar berbeda, maka termasuk 

dalam sistem bikameral. Akan tetapi, jika anggota kamar yang satu 

merangkap menjadi anggota kamar yang lain, maka tidak termasuk 

dalam sistem dua kamar melainkan satu kamar. Ketiga, dari proses 

pembentukan undang-undangnya, apabila dalam proses pembentukan 

undang-undang harus melewati dua kamar, maka termasuk dalam 

sistem bikameral. Akan tetapi, jika dalam proses pembentukan 

undang-undang hanya melewati satu kamar, maka tidak termasuk 

dalam sistem bikameral melainkan termasuk sistem unicameral.  
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Kembali menelisik keberadaan DPD, pada mulanya, berbagai 

ide masyarakat menghendaki bikameral atau dua kamar yang kuat 

(strong bicameralism) dalam arti kedua kamar mempunyai 

kewenangan yang sama dan saling mengimbangi satu sama lain. 

Artinya, antara DPR yang mewakili perwakilan politik dan DPD yang 

mewakili perwakilan teritorial diberikan kewenangan yang sama 

dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan dan anggaran 

sehingga produk lembaga perwakilan akan lebih berkualitas. Akan 

tetapi keiginan itu menjadi hilang ketika Perubahan Ketiga UUD 

1945, MPR- lembaga yang berwenang membentuk UUD – hanya 

memberikan kewenangan kewenangan yang terbatas bagi perwakilan 

territorial ini. Deskripsi keterbatasan itu termuat pada pasal 22C dan 

22D UUD 1945 ( sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai 

kewenangan dan fungsi DPD). Berkenaan dengan kewenangan DPD 

secara konstitusional tersebut, secara akademis struktur lembaga 

perwakilan dalam proses pembentukan undang-undang sebagai hasil 

dari Perubahan ketiga UUD 1945 tersebut bersifat “soft 

bicameralism” atau bikameral sederhana. 

Praktis dapat dimaknai bahwa pasca perubahan Ketiga UUD 

1945, ekspektasi terhadap keberadaan DPD bergeser jauh dari agenda 

pembentukannya. Walaupun jika diamati dengan berpijak pada 

pendapat Giovani Satori, DPD masih memenuhi aspek likely 

bicameralism, namun aspek pelaksanaan fungsi legislasinya tidak 

dapat dikatakan ideal. Dengan menformulasi DPD sebagai “soft 

bicameralism” sebenarnya menjadikan DPD sebagai lembaga 

legislative yang lemah karena dominasi DPR yang kuat dalam 

pembentukan undang-undang. Sehingga untuk membangun pola 

kamar lembaga legislasi Indonesia yang baik tentu tidak terealisasi. 

Atas dasar itulah, saat ini sebagian besar pihak berupaya untuk 

menemukan kembali “ resep” yang tepat guna meletakan kembali 

DPD pada kamar yang seharusnya. Secara sederhana acuannya sangat 

jelas, bahwa memformat DPD agar proporsional sebaiknya adalah 

dengan me-rekonstruksi kewenangannya menjadi sejalan dengan 

agenda awal pemventukannya. Lebih lanjut mengenai “racikan resep” 

tersebut, akan dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.  
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REKONSTRUKSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH, UPAYA 

PENGUATAN SECARA PROPORSIONAL. 

Langkah awal penguatan terhadap fungsi DPD khususnya 

dalam pelaksanaan fungsi legislasi harus dimulai dengan rekonstruksi 

“tata posisi” kamar lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi 

pembentukan undang-undang. Melihat konstruksi kamar lembaga 

perwakilan pada sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, 

maka akan ditemui tiga lembaga yang masing-masing “dinisbatkan” 

sebagai lembaga legislasi, antara lain Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) yang secara institusional berdiri sendiri, Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Hal 

ini disebabkan oleh pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ 

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang- undang”.  

Bagir Manan menegaskan, MPR menjadi wadah badan 

perwakilan tersendiri karena susunannya yang menyebutkan terdiri 

dari angora DPR dan anggota DPD. Dalam susunan dua kamar 

(bikameral), dipertegas oleh Bagir Manan, bukan anggota yang 

menjadi unsur, tetapi badan yaitu DPR dan DPD. Kalau anggotanya 

terdiri dari unsur maka MPR merupakan badan yang berdiri sendiri. 

Susunan demikian tidak mencerminkan karakter bikameral, 

melainkan trikameral (tricameral parliament) yang sebagai satu-

satunya didunia. Untuk menempatkan karakter bikameral secara utuh, 

MPR mestinya tidak disusun oleh anggota DPD dan anggota DPR, 

melainkan menjadi wadah dari bertemunya kedua institusi/badan ini 

(DPD dan DPR) sehingga MPR menjadi joint session antara DPR dan 

DPD.  

Gambaran format seperti itu persis dengan kedudukan Congress 

pada susunan kamar lembaga legislative di Amerika Serikat yang 

meletakkan Congress sebaga gabungan (joint session) antara House of 

Representative dan Senate. Dalam Article I Section 1 Konstitusi 

Amerika Serikat diuraikan “…Congress of United States, wich shall 
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consist of a Senate and House of Representatuves”. Berdasarkan 

rumusan dalam Article I Section 1tersebut, Congress merupakan 

gabungan antara Senate dan House of Representatives sebagai 

lembaga legislatif. Dalam hal ini, joint session digunakan untuk 

menyelesaikan wewenang bersama antara Senat dan DPR. Dengan 

demikian,, dalam fungsi legislasi, Senat mempunyai wewenang yang 

relatif seimbang dengan DPR. Artinya, jika menyesuikan dengan 

format tersebut, maka MPR lah yang memiliki kewenangan 

membentuk undang-undang dengan unsur nya yang terdiri dari DPR 

dan DPD.  

Konstruksi ini tidak saja memperjelas “karakter” sistem 

bikameral pada susunan lembaga legislative Indonesia, melainkan 

juga secara tidak langsung memproprsionalkan fungsi legislasi yang 

seyogyanya juga dimiliki oleh DPD seperti yang diagendakan pada 

awal rencana pembentukannya. Peletakan DPR dan DPD sebagai 

komposisi (seperti susunan diatas) dan menggeserkan kewenangan 

membentuk undang-undang kepada MPR memungkinkan antara DPD 

dan DPR memiliki terlibat secara bersama-sama dalam proses legislasi 

itu. Prosedur ini sekaligus juga memperbaiki dominasi DPR sebagai 

satu-satunya lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-

undang. 

Ketentuan UUD 1945 yang meletakkan dominasi kekuasaan 

legislatif pada DPR membawa akibat dalam proses politik, DPR justru 

secara konkret mempunyai kekuasaan dalam bidang legislative dan 

merepresentasikan fungsinya sebagai parlemen Indonesia. Hal ini juga 

dapat dicermati pada kondisi obyektif bahwa meskipun DPD 

merupakan bagian dari MPR namun demikian baik MPR sendiri 

sebagai lembaga maupun DPD tidak mempunyai kekuasaan dalam 

bidang legislatif yang dipunyai DPR.  

Oleh karena itu, walaupun dikualifikasikan sebagai parlemen 

dengan sistem dua kamar, rumahnya harus tetap ada satu. MPR harus 

tetap merupakan satu rumah yang berfungsi sebagai parlemen, terdiri 

atas dua kamar yakni DPR dan DPD. Dalam hal ini, MPR tidak lagi 

berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara. Fungsi kekuasaan MPR 

www.m
pr

.g
o.

id



106 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

yang terdiri atas dua kamar tersebut dipandang merupakan kekuasaan 

legislative. Dengan demikian, seharusnya amandemen UUD 1945 

menegaskan bahwa “kekuasaan legislative dilakukan oleh MPR yang 

terdiri atas DPR dan DPD”. Deskripsi demikian akan lebih 

memberikan penekanan fungsionalisasi lembaga negara sesuai dengan 

tema sentral sistem ketatanegaraan Indonesia.  

Komponen penekanan fungsional dimaksud diatas juga dapat 

dimaknai dengan diterapkannya sistem bikameral yang dieal menurut 

Giovani Satori yakni stong bicameralism dan likely becameralism. 

Jika format penguatan fungsi legislasi DPD disusun mengikuti 

rancangan format diatas, maka secara klasifiktif, sistem bikameral di 

Indonesia memenuhi karakter strong bicameralism dan likely 

bicameralism. Artinya, dari perspektif kekuatan kedua kamar lembaga 

legislative, baik DPR maupun DPD memiliki kewenangan yang 

hampir sama, tergantung pada tolak ukur proprsionalitas tersebut. 

Akan tetapi, dalam karakteristik ini baik DPR dan DPD bahkan MPR 

tidak ada yang bersifat dominan kuat ataupun terlalu lemah seperti 

sifat pada weak bicameralism/ soft bicameralism. Sedangkan dari 

tolak ukur  komposisi keanggotaan, sistem dua kamar lembaga 

legislative Indonesia mengimplementasikan model likely 

bicameralism yakni komposisi penyusun lembaga legislative itu 

terdiri dari dua lembaga yang agak  berbeda secara format 

badan/institusinya, tetapi memiliki kesinambungan fungsi yang saling 

mendukung, mengimbangi dan mengontrol dalam bingkai check and 

balances sekaligus dapat memperkuat fungsi DPD seperti yang 

diidealkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN.  

Berpijak pada urian-uriaan diatas, maka penting kiranya 

paradigm penguatan fungsi DPD tidak ditafsirkan berkahir pada 

pemberian wewenang legislasi semata dan sepihak. Perlu ada 

penilaian yang proporsional untuk menakar baik dan tidak dampaknya 

kedepan. Sekedar mengakomodir perluasan wewenang legislasi DPD 

untuk diberikan “seporsi” dengan DPR tidak serta merta 
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menyelesaikan polemik ketatanegaraan. Justru potensi “tabrakan” 

kewenangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi sangat mungkin 

terjadi.  

Oleh karena itu strategi penguatan fungsi DPD harus diformat 

dengan mempertimbangkan prespesi idealnya penerapan sistem dua 

kamar pada lembaga legislative. Tentu dengan terlebih dulu 

merombak kedudukan masing-masing organ pelaksana fungsi legislasi 

itu, dalam hal ini DPR yang disesuaikan dengan karakter sistem dua 

kamar tersebut. Menjadikan MPR sebagai manifestasi “rumah” yang 

menaungi DPR dan DPD sebagai “kamar-kamar” yang ada pada 

rumah itu.  

Singkatnya, penguatan fungsi legislai DPD dimulai dengan 

memperbaiki kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang secara 

teoritik dan implemetatif (missal Congress Amerika Serikat) 

menjalankan fungsi legislasi. Selanjuntya, komposisi MPR pun 

disusun ulang, menjadi gabungan antara badan/institusi DPR dan 

DPD, sehingga masing-masing organ ini memiliki kedudukan yang 

“sesuai porsi” (sesuai fungsi keterwakilan yang dijalankan) sama dan 

berdampak pada adanya ruang yang sama bagi kedua organ tersebut 

untuk melsaksanakan fungsi legislasi saat membentuk joint session di 

MPR.  

Tentu, ruang proses yang meungkinkan terealisasinya perbaikan 

ini adalah hanya dengan melakukan perubahan UUD 1945. Diasadari, 

agenda perubahan ke 5 UUD 1945 saat ini merupakan sebuah 

kebutuhan. Namun disisi lain, perubahan UUD 1945 seyogyanya 

dimulai dengan pemantapan konsepsi terlebih dahulu agar proses 

tersebut dapat melahirkan UUD 1945 yang lebih futuristik.  
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PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  

DI INDONESIA 

 

Oleh : Dr. Ruliah, S.H., M.H 

 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia telah memasuki era reformasi sejak tahun 

1998, ketika kekuasaan orde baru yang semula tak tergoyahkan 

selama 32 (tiga puluh dua) tahun ambruk. Semangat reformasi 

menghendaki agar negara lebih menghormati dan melindungi hak 

asasi manusia, hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang 

bulu, negara mensejahterakan rakyat dan tidak disalahgunakan untuk 

kepentingan kroni-kroni kekuasaan, serta penyelenggaraan negara 

dilaksanakan secara demokratis. Semangat reformasi itu 

dimanifestasikan dalam tuntutan reformasi total, yang meliputi 

turunnya Presiden Republik Indonesia yang ke dua, pencabutan dwi 

fugsi ABRI, penegakkan hukum dan HAM, serta amademen UUD 

1945.  

Untuk meligitimasi politik pemerintahan, dilaksanakan Pemilu 

1999 yang tercatat sebagai Pemilu demokratis. Berdasarkan hasil 

Pemilu 1999 terbentuk lembaga permusyawaratan dan pewakilan, 

yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu agenda yang dilakukan 

oleh MPR periode 1999-2004 adalah melakukan perubahan UUD 

1945 untuk memberikan kerangka konstitusional ketatanegaraan 

Indonesia baru, sesuai dengan tuntutan reformasi. 

Salah satu perubahan yang paling mendasar dalam 

ketatanegaraan Indonesia adalah mengatur prinsip mengenai 

pembatasan kekuasaan. Karena itu, menurut William G. Andrews : 

“Under constitusionalism, two types of limitations impinge on 

government. Power proscribe and prosedures prescribed”. Kekuasaan 

melarang dan prosedur ditentukan. Konstitusionalisme mengatur dua 
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hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu : Pertama, 

hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan kedua, 

hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga 

pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi 

dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu : (a) 

menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur 

hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, 

dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga 

negara dengan warga negara. 

Perubahan UUD 1945 yang bersifat prinsipil tentu 

mengakibatkan pada perubahan kelembagaan negara. Hal ini tidak 

saja karena adanya perubahan terhadap butir-butir ketentuan yang 

mengatur tentang kelembagaan negara, tetapi juga karena perubahan 

paradigma hukum dan ketatanegaraan. Pasca perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi suatu 

masa perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga negara. 

Sangat penting untuk diselidiki bagaimanakah nantinya lembaga 

negara melakukan tugas dan wewenangnya dan menjalankannya. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jika ditinjau dari sudut 

pandang ketatanegaraan, maka fungsi dan kewenangan lembaga tinggi 

negara itu saling berbenturan fungsi dan kewenangan, seperti halnya 

kekuasaan legislatif dilaksanakan bukan hanya oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat saja, tetapi Dewan Perwakilan Daerah dan 

Eksekutif (Presiden) memiliki kewenangan untuk mengusulkan 

rancangan undang-undang, oleh karena itu dua lembaga tersebut dapat 

dikatakan juga sebagai lembaga legislatif.  

Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi negara yang baru 

bertujuan memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk 

ikut mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya yang 

terkait dengan kepentingan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22D 

ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, DPD memiliki kewenangan 

dalam hal prakarsa pembuatan Undang-Undang dan pembahasan 

Rancangan Undang-Undang, walaupun terdapat pembahasan 

Rancangan Undang-Undang. Keberadaan DPD dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelem-bagaan 
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fungsi representasi. Dalam rangka pe-lembagaan fungsi representasi 

itu, dikenal ada-nya 3 (tiga) sistem perwakilan yang dipraktekkan 

diberbagai negara demokrasi yaitu: 

a. sistem perwakilan politik (political representative); 

b. sistem perwakilan teritorial (teritorial representative); dan 

c. sistem perwakilan fungsional (fungsional representative). 

 

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan DPD tersebut 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 42 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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 (UU P3). 

DPD dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Oktober 

2014 telah mengajukan 57 (lima puluh tujuh) RUU, 237 (dua ratus 

tiga puluh tujuh) Pandangan dan Pendapat, 74 (tujuh puluh empat) 

Pertimbangan dan 138 (seratus tiga puluh delapan) hasil pengawasan. 

Seluruh RUU tersebut telah disampaikan kepada DPR namun tidak 

semua ada tindak lanjutnya. Beberapa RUU tersebut telah menjadi 

undang-undang namun bukan merupakan merupakan RUU usul 

inisiatif DPD dan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU tersebut 

sangat terbatas, hanya RUU Kelautan yang menjadi usul inisiatif DPD 

dan akhirnya menjadi Undang-Undang yang pembahasannya 

dilakukan secara 3 (tiga) pihak (tripatrit) yaitu: DPR, Pemerintah dan 

DPD. 

Fenomena menarik yang patut dicermati dari lembaga tinggi di 

Indonesia ini adalah Dewan Perwakilan Daerah yang sejatinya 

merupakan majelis tinggi yang memiliki kewenangan sama dengan 

DPR, akan tetapi dalam kenyataannya Dewan Perwakilan Daerah 

hanya dapat dikatakan sebagai badan komplementer DPR saja. 
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Sebagai salah satu contoh adanya ketimpangan kewenangan antar 

keduanya ialah kewenangan DPD dengan DPR dapat dilihat dalam 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada 

Undang-Undang tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat 

memutuskan perundang-undangan melalui persetujuan bersama 

dengan presiden. Sedangkan pada Dewan Perwakilan Daerah tidak 

terdapat pasal pada UUD 1945 mengenai kewenangan DPD RI untuk 

dapat memutuskan perundang-undangan seperti halnya DPR RI 

melainkan hanya fungsi legislasi DPD yang sekedar memberi 

pertimbangan saja. 

Kewenangan DPD berdasarkan landasan konstitusionalnya 

yang kemudian direduksi oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD (UU MD3) telah memberikan kerugian konstitusional terhadap 

DPD. Terdapat beberapa pasal yang telah mengurangi fungsi, tugas 

dan kewenangan DPD dari kehendak konstitusi. Kondisi ini dianggap 

tidak memberikan sistem yang baik mengingat legitimasi anggota 

DPD yang sangat kuat dan kelembagaan DPD sebagai lembaga tinggi 

negara, seharusnya dapat bekerja dengan kewenangan signifikan 

sebagai territorial representation. 

  

PERMASALAHAN 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan  dalm makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah 

dalam Pembentukan Undang-Undang ? 

2. Bagaimana model ideal penataan kewenangan DPD  dalam proses 

pembentukan Undang-Undang kedepan ? 
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EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

DPD secara konstitusional mempunyai kewenangan-

kewenangan baik sebagai bentuk dari jelmaan fungsi legislasi yang 

lemah dan terbatas maupun fungsi pengawasan yang terbatas. 

Pengaturan yang demikian ini, sebagaimana telah penulis uraikan 

sebelumnya sesungguhnya disatu sisi akan bertentangan dengan status 

dan kondisi yang dikehendaki dari pembentukan DPD tersebut. Secara 

teoritis tidak menjadi permasalahan apabila dalam tataran praktis 

ditemukan adanya sistem bikameral lemah (weak bicameralism) atas 

sistem perwakilan yang dianut. Namun demikian penentuan sistem 

bikameral lemah tersebut seharusnya hanya didasarkan pada 

pembatasan terhadap lingkup kewenangan dari lembaga perwakilan 

yang ada termasuk dalam hal ini DPD, bukan pada bentuk 

kewenangannya, sehingga dengan pembatasan yang demikian ini, 

maka dapat dihindarkan terjadinya pengaturan fungsi dari lembaga 

perwakilan tersebut yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

seharusnya dikehendaki atas pembentukan DPD tersebut atau dengan 

kata lain, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang seharusnya 

melekat pada setiap lembaga perwakilan termasuk dalam hal ini DPD 

dapat dimilikinya secara optimal. Sementara ini, berdasarkan 

ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, 

sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya, dapat 

diidentifikasi bahwa fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD tersebut 

dapat dikategorikan sebagai fungsi legislasi lemah, karena tidak 

diberikannya kewenangan kepada DPD untuk ikut memutuskan 

rancangan undang-undang mana dan bagaimana yang dapat diterima 

untuk dijadikan sebagai undang-undang.  

Dengan pengaturan sebagaimana yang dikemukakan di atas, 

penulis menilai terdapat beberapa kelemahan yang akan muncul, 

yaitu:  

1. Diberikannya fungsi legislasi yang lemah pada DPD, maka 

mengakibatkan DPD akan kehilangan status dan kondisi yang 
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seharusnya melekat pada DPD tersebut sebagai suatu lembaga 

yang bertindak untuk mewakili aspirasi dan kepentingan daerah; 

2. Daerah akan kehilangan sarana yang optimal untuk menyalurkan 

aspirasi dan melindungi kepentingan-kepentingan daerah 

berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pada tingkat 

pusat;  

3. Tidak terdapatnya mekanisme check and balance yang 

dikehendaki dari pembentukan sistem perwakilan bikameral, 

karena DPD hanya diberikan kewenangan yang terbatas sebagai 

jelmaan dari fungsi legislasi yang lemah;  

4. Tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih 

memberikan kesempatan yang besar bagi daerah untuk lebih aktif 

ikut berpartisipasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat 

terwujud, akan sulit tercapai, karena sangat dimungkinkan dengan 

pengaturan kewenangan DPD yang demikian tersebut, akan 

menimbulkan gejolak bagi daerah yang merasakan bahwa saluran 

untuk ikut memberikan aspirasi dan melindungi kepentingan-

kepentingannya sulit tercapai. 

  

MODEL IDEAL PENATAAN KEWENANGAN DPD  DALAM 

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KEDEPAN 

A. Sistem Bikameral Efektif 

Kelompok DPD misalnya mengusulkan suatu konsep yang 

disebut effective bicameralism. Dalam bikameral yang efektif, semua 

undang-undang dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan 

bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. 

Untuk membuat penerapan sistem presidensil yang konsisten, 

pembahasan undang-undang pun tidak lagi dilakukan secara bersama-

sama oleh legislatif dan eksekutif seperti yang dikenal sekarang. 

Nantinya, DPR dan DPD membahas sendiri-sendiri, dengan 

kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian 

Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam 

proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme checks 

and balances antara eksekutif dan legislatif, maupun di antara kedua 

kamar di dalam lembaga legislatif dapat terjadi. 
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Dengan konsep ini, setiap rancangan undang-undang yang 

diusulkan DPD harus disampaikan ke DPR dan sebaliknya, setiap 

rancangan undang-undang yang diusulkan DPR, harus disampaikan ke 

DPD. Kedua lembaga ini dapat menyetujui, mengusulkan perubahan 

atau menolak setiap rancangan undang-undang yang diajukan masing-

masing kamar (DPR dan DPD). Dalam proses berikutnya, ada panitia 

besama yang terdiri dari anggota DPR dan DPD untuk merumuskan 

kesepakatan bersama DPR dan DPD tentang RUU yang dibahas dan 

setelah itu dibubarkan. Dalam sistem presidensil yang konsisten dan 

bikameal yang efektif, proses legislasi berubah secara signifikan di 

mana semua RUU dibahas oleh legislatif (DPR dan DPD) tanpa 

mengikutsertakan eksekutif. Namun eksekutif diberikan hak untuk 

menolak RUU tersebut (hak veto). Penolak presiden atas suatu RUU 

yang sudah disetujui DPR dan DPD dapat dilawan atau ditolak 

kembali oleh DPR dan DPD melalui suatu pernyataan yang disetujui 

oleh minimal 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DPD secara terpisah. 

Namun, penolakan legislatif atas veto eksekutif tersebut masih bisa 

diveto lagi secara diam-diam (pocket veto) melalui tidak 

ditandatanganinya undang-undang tersebut. Meksi demikian, karena 

undang-undang itu dianggap sudah disetujui secara mayoritas oleh 

parlemen yang merepresentasikan rakyat, undang-undang tersebut 

tetap sah dan wajib diundangkan oleh eksekutif. 

Namun demikian, kepentingan yang harus lebih diutamakan 

dalam konteks perwakilan daerah (Dewan Perwakilan Daerah) adalah 

kepentingan daerah secara keseluruhan, terlepas dari kepentingan 

individu-individu rakyat yang kepentingannya seharusnya disalurkan 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam pengertian 

keepentingan daerah itu, tentunya tidak terlepas adanya kepentingan 

setiap individu rakyat yang hidup di daerah-daerah itu. Misalnya, 

penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah tidak boleh dipersempit 

maknanya hanya dalam kaitan dengan otonomi pemerintah daerah. 

Harus dibedakan antara pengertian „local government’ atau „local 

administration’ (pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah tidak 

hanya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting pada akhirnya 
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adalah otonomi rakyat daerah dalam berhadapan dengan birokrasi 

pemerintah secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, kepentingan daerah yang diperjuangkan oleh 

Dewan Perwakilan Daerah sudah dengan sendirinya berkaitan pula 

dengan kepentingan seluruh rakyat di daerah-daerah yang 

bersangkutan. Hanya saja, dalam bentuk teknisnya di lapangan, 

prinsip keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat 

memang harus dibedakan secara tegas dari pengertian keterwakilan 

daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah. Jika keduanya tidak 

dibedakan, orang tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai 

hakikat keberadaan kedua kamar dewan perwakilan tersebut dalam 

kerangka sistem parlemen dua kamar yang hendak dikembangkan di 

masa depan. Pembedaan itu juga berkaitan dengan sistem rekruitmen 

keanggotaan keduanya yang sudah tentu seharusnya dibedakan satu 

sama lain. 

 

B. Penguatan Kewenangan DPD RI melalui Interpretasi Yudisial 

Interpretasi Yudisial atau Penafsiran Yudisial menurut Wheare 

dapat dipahami sebagai suatu penafsiran yang dapat mengubah 

jalannya pelaksanaan bunyi konstitusi dan menjelaskan suatu 

pengertian mengenai makna dari konten konstitusi yang dapat 

memberikan interpretasi otoritatif dari bunyi pasal konstitusi. Suatu 

pelaksanaan kontekstual konstitusi yang berbeda dari penampakan 

tekstual dalam konstitusi. DPD RI dalam melakukan penguatan 

kewenangannya, salah satunya menempuh jalur interpretasi yudisial. 

Interpretasi yudisial (Judicial Interpretation) atas konstitusi untuk 

kasus Indonesia dilakukan atas dasar kewenangan Mahkamah 

Konstitusi (MK) sesuai dengan pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Terdapat 

pendapat mengemukakan bahwa jalur ini ditempuh DPD untuk 

menguatkan kewenangan atau hanya sekedar melakukan pemurnian 

atas kewenangan yang memang sudah dimiliki berdasarkan pasal 

terkait kewenangan DPD dalam UUD 1945. Namun jika kita mengacu 

pada pandangan Wheare mengenai interpretasi yudisial bahwa bisa 

saja mekanisme ini ditempuh dalam kerangka hanya “pemurnian‟ 

www.m
pr

.g
o.

id



118 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

namun interpretasi hakim dapat memberikan kondisi kontekstual yang 

berbeda daripada kondisi tekstual konstitusi. Jadi bisa saja langkah ini 

memberikan kesan bahwa “pemurnian” kewenangan yang dilakukan 

DPD dalam menempuh jalur interpretasi yudisial untuk menguji 

beberapa Undang-undang yang berhubungan dengan kewenangan 

konstitusional dibarengi dengan ekspektasi adanya unsur penguatan 

kewenangan. Tercatat langkah interpretasi yudisial di MK yang 

pernah ditempuh DPD telah dilakukan sejumlah dua kali, keduanya 

sudah dilakukan putusan oleh hakim MK secara kolektif kolegial. 

Kedua putusan tersebut memiliki nomor pengujian undang-undang 

sebagai berikut, pertama 92/PUU-X/2012 dengan tanggal permohonan 

14 September 2012 dan yang kedua ialah 79/PUU-XII/2014 dengan 

tanggal permohonan 15 Agustus 2014. Adapun Undang-undang yang 

dimohon oleh DPD untuk dilakukan interpretasi yudisial ialah pada 

putusan pertama: UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 tahun 2011 tentang P3 dan pada 

putusan kedua: UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3. Tuntutan DPD 

pada putusan MK yang pertama merefleksikan adanya inisiatif DPD 

untuk melakukan penguatan kewenangan hal ini dapat dilihat dari isi 

lampiran putusan MK no. 92/PUU-X/2012 pada hal 13 no. 35 bahwa 

DPD memohon adanya kesetaraan DPD dengan DPR dalam 

menyikapi RUU yang menjadi domain DPD sesuai pasal 22 D ayat 2 

UUD 1945 sampai tahap persetujuan sebagaimana kewenangan DPR 

dan Presiden dalam menyikapi RUU pada pasal 20 ayat 2 UUD 1945. 

Hal ini menyiratkan bahwa adanya ekspetasi DPD untuk ikut 

menyetujui RUU sebagaimana halnya DPR. Namun sayangnya upaya 

ini tidak dikabulkan oleh MK karena lembaga ini menanggapi lain.  

Aspek-aspek fungsional yang diperkuat oleh DPD dalam 

melakukan penguatan kewenangan melalui putusan 92/PUU-X/2012 

ini terletak pada fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Fungsi 

legislasi seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa DPD menuntut 

adanya kesetaraan dengan DPR dilengkapi dengan permohonan untuk 

dinaikkan derajat kelembagaan nya dalam mekanisme legislasi dari 

yang tadinya oleh UU MD3 dan UU P3 diperlakukan setara dengan 

fraksi-fraksi dan anggota DPR menjadi sebagaimana laiknya suatu 
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lembaga Negara diperlakukan. Adapun fungsi penganggaran DPD 

juga melakukan penguatan terindikasi dari adanya pasal 107 ayat 1 

huruf c UU No. 27/2009 yang berhubungan dengan mekanisme 

pemberian pertimbangan oleh DPD terhadap RUU APBN menjadi 

salah satu pasal yang diajukan oleh DPD untuk diinterpretasikan oleh 

MK seperti apa konstitusionalitasnya meskipun hasilnya upaya ini 

tidak dikabulkan oleh MK. Pasca putusan 92/PUU-X/2012 telah 

muncul UU baru tentang MD3 yakni, Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun Undang-undang 

ini dianggap tidak mengindahkan beberapa hasil dari putusan MK 

92/PUU-X/2012. Hal ini memicu DPD untuk kembali melangsungkan 

interpretasi yudisial kepada MK melalui putusan no 79/PUU-X/2014, 

melalui putusan ini DPD hanya mengembalikan proporsi 

kewenangannya yang hadir pada pasca putusan 92/PUU-X/2012 

namun kembali gamang setelah UU No.17 tahun 2014. Aspek 

fungsional yang diajukan DPD pun berkisar pada fungsi legislasi 

(sejauhmana keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang) 

dan fungsi penganggaran (bagaimana keterlibatan DPD dalam 

memberikan pertimbangan terkait RUU APBN). DPD telah 

melakukan penguatan kewenangan melalui interpretasi yudisial oleh 

MK. Hal ini terindikasi melalui beberapa hal, pertama adanya pasal-

pasal pada UU MD3 dan UU P3 yang diajukan DPD untuk diuji 

konstitusionalitasnya dengan pasal pada UUD 1945 yang memang 

berhubungan langsung dengan kewenangan DPD, kedua, dari 

permohonan DPD dapat dikategorikan penguatan kewenangan pada 

fungsi-fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang antara lain 

merupakan, fungsi legislasi dan penganggaran utamanya fungsi 

legislasi yang dimohonkan untuk diberikan kesetaraan dalam 

memberikan persetujuan RUU menjadi UU sebagaimana yang 

dimiliki oleh Presiden dan DPR dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 

meskipun hasilnya MK menanggapi lain, paling tidak proses 

penguatan itu sudah tercatat secara dalam dokumen sejarah proses 

putusan MK, untuk fungsi penganggaran dapat dilihat dari upaya DPD 

dalam kedua putusan tersebut yang turut memasukkan pasal-pasal 
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terkait mekanisme pemberian pertimbangan oleh DPD terhadap RUU 

APBN. 

 

C. Reformasi Kewenangan Legislasi DPD 

Kewenangan legislasi dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diserahkan kepada DPR. Pasal 

162 ayat 1 menyebutkan bahwa: “DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. Akan tetapi, rancangan undang-undang 

dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD. Pasal 163 ayat 1 

menyebutkan: “ Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, 

Presiden, atau DPD”. Pasal 166 ayat 1-5 menjelaskan bahwa:  

1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD 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) Rancangan undang-undang di atas beserta naskah akademik 

disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan 

DPR.  

3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima 

rancangan undang-undang dari DPD di atas mengirim surat 

kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili 

Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama 

DPR dengan mengikutsertakan DPD.  

4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari 

DPD mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat 

kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam 

pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama 

Presiden.  

5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang- undang 

dari DPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat 

pimpinan DPR diterima Presiden.  
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Adapun wewenang dan tugas DPD dalam Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur 

dalam Pasal 249, yaitu:  

a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;  

b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;  

c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah 

rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah kepada DPR; ;  

d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;  

e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;  

f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada 

DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;  
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g. Menyusun program legislasi nasional 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.  

 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

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

dan DPRD memperlihatkan bahwa kewenangan legislasi DPD masih 

dibatasi pada: (1) kewenangan mengajukan rancangan undang-

undang, (2) ikut membahas rancangan undang-undang, (3) menyusun 

dan menyampaikan daftar inventaris masalah, (4) melakukan 

pengawasan, (5) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang, dan (6) menyusun program legislasi nasional yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

Dengan demikian, DPD tidak memiliki kewenangan 

membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan 

rancangan undang-undang, meskipun 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.  

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

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

dan DPRD telah mereduksi kewenangan legislasi DPD. Pasal 162 ayat 

1 menyebutkan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang. Dengan ketentuan ini, maka RUU dari DPD yang 

jelas ditentukan dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) UU 1945, 

kedudukannya direduksi menurut Pasal 162. UUD NRI Tahun 1945 

telah mendudukan RUU dari DPD seperti halnya RUU dari Presiden 

[Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Ketentuan Pasal 162 jelas 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1), karena telah 
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memperlakukan RUU yang diajukan DPD menjadi sama seperti usul 

RUU dari Anggota DPR atau alat kelengkapan DPR. Kondisi ini 

diakibatkan karena para penyusun UU UU Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 

mempersepsikan kedudukan RUU dari DPD sama dengan kedudukan 

usul RUU dari anggota DPR [Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945], 

sehingga secara kelembagaan, kedudukan DPD tidak setara dengan 

DPR. Hal ini tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari Perubahan 

UUD 1945 yang bermaksud untuk menciptakan proses checks and 

balances dalam pembentukan undang-undang dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia.  

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

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

dan DPRD secara sistematis tidak mengikutsertakan DPD dari awal 

proses pengajuan Rancangan Undang-Undang. Peniadaan 

kewenangan DPD dalam proses legislasi telah dimulai secara 

sistematis, sejak awal proses pengajuan RUU. Hal tersebut terlihat 

jelas di dalam Pasal 166 ayat (5): “DPR dan Presiden mulai 

membahas rancangan undang- undang dari DPD”. Sebagaimana telah 

dikemukakan, melalui ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DPD 

mempunyai wewenang untuk menyampaikan RUU bidang tertentu 

kepada DPR. Wewenang ini menunjukan bahwa kedudukan DPD 

sebagai representasi daerah dalam merepresentasikan kepentingan 

daerah dalam bidang legislasi sangat kuat, meskipun RUU dari DPD 

disampaikan kepada DPR.  

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

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

dan DPRD juga tidak melibatkan DPD dalam seluruh Proses 

Pembahasan RUU. DPD tidak diberi kesempatan memberikan 

pernyataan persetujuan atau penolakan. Dalam rangka pembahasan 

RUU, DPD diberikan peran sampai pada pembahasan tingkat pertama 

tetapi tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Makna 

“ikut membahas” sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 

1945 secara ekstensif adalah keterlibatan DPD dalam seluruh proses 

pembahsan sebuah RUU bidang tertentu, termasuk di dalamnya 
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pemberian persetujuan. Selain hal tersebut, Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masih mendudukan DPD 

secara lemah dengan memberikan peran kepada DPD pada 

pembicaraan tingkat I dan II secara terbatas. Dalam Pembicaraan 

tingkat II, pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR dan 

Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan: a. 

penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 

pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan 

persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR 

secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. 

pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi 

(Pasal 171 ayat 1-4). Ini memperlihatkan bahwa DPD telah 

dimarjinalisasi secara politik dan konstitusional terhadap kepentingan 

daerah dalam rangka pembahasan sebuah RUU dengan tidak 

dilibatkannya DPD sampai pada tahapan pengambilan keputusan. Hal 

ini semakin menguatkan konstruksi kelembagaan DPD sub-ordinat 

sebagai co-legislator DPR.  

Tampaknya, dibatasinya kewenangan legislasi DPD dalam 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

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

dan DPRD mempertegas sejarah perdebatan dalam Amandemen UUD 

1945 di mana ide bikameralisme mendapat tantangan yang keras dari 

kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di 

MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang tidak 

dapat disebut menganut sistem bikameral sama sekali. Pada 

gilirannya, DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-

undang sejajar dengan DPR. Oleh karena itu, kedudukannya hanya 

bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di bidang legislasi sehingga 

DPD paling jauh hanya dapat disebut co-legislator daripada legislator 

yang sepenuhnya. 

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral 

murni (strong bicameral), kedua kamar diberi tugas dan wewenang 

menetapkan undang-undang. Melihat pasal-pasal dalam Undang-

undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 

DPD tidak memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama-

sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit. 

Padahal, pembentukan sistem dua kamar ini sejatinya dimaksudkan 

agar ada double check dalam proses pembuatan undang-undang, 

penganggaran, dan pengawasan. 

Dengan demikian, pembentukan undang-undang tetap 

dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Pembentukan undang-undang 

bukan dilakukan secara tripartit antara DPR, DPD dan Presiden. 

Padahal, inilah yang dinamakan kewenangan DPD setara dengan DPR 

dan Presiden. 

  

KESIMPULAN 

Dari tulisan ini dapat ditarik dua kesimpulan utama: 

1. Kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif dalam rangka 

pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 

1945 adalah terbatas baik dilihat dari bentuk kedudukan maupun 

dilihat dari lingkup kewenangannya. Pembatasan terhadap lingkup 

kewenangan, yaitu hanya terhadap rancangan undang-undang 

tertentu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan daerah 

dimungkinkan untuk dilakukan mengingat Dewan Perwakilan 

Daerah merupakan wakil-wakil daerah dalam rangka menjamin 

aspirasi dan kepentingan daerah, sehingga perlu dibatasi lingkup 

kewenangannya hanya terhadap rancangan undang-undang 

tertentu tersebut. Namun demikian, adanya pembatasan berkaitan 

dengan bentuk kewenangan yang diberikan, sesungguhnya akan 

berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi yang 

dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu adanya 

pembatasan terhadap bentuk kewenangan dibidang legislasi 

tersebut, yaitu hanya terhadap mengajukan rancangan undang-

undang, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan, adalah 

jelas merupakan penyimpangan dari status dan kondisi yang 

dikehendaki dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang 

merupakan lembaga perwakilan. 
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2. Model ideal penataan kewenangan DPD  dalam proses 

pembentukan Undang-Undang kedepan meliputi: Penerapan 

Sistem Bikameral Efektif, Penguatan Kewenangan DPD RI 

melalui Interpretasi Yudisial, dan Reformasi Kewenangan 

Legislasi DPD 

  

SARAN 

1. Saran penulis terhadap kajian penulisan ini dalam hal 

kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indoensia yaitu 

diperlukan kesepakatan misi dalam internal DPD yaitu anggota-

anggota DPD itu sendiri untuk berjuang membangun kelembagaan 

DPD dalam melakukan perubahan amandemen UUD 1945 agar 

DPD sebagai lembaga legislatif bisa berperan kuat untuk 

memberikan kontribusi untuk daerah dalam tingkat nasional. 

2. Diperlukannya kekuatan-kekuatan politik dengan lembaga DPR 

melalui lobi lintas fraksi untuk mendukung perubahan 

amandemen UUD 1945 dalam hal memperkuat kelembagaan DPD 

dan sosialisasi terhadap peran kelembagaan DPD kepada 

masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah untuk 

disuarakan ke tingkat nasional dengan tujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga DPD ini bisa 

dikatakan sebagai suatu lembaga yang mempunyai peran penting 

terhadap masyarakat dalam hal sebagai lembaga legislatif. 

. 
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PENATAAN DAN PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 

 

Oleh : Karsadi 

  

Dewan Perakilan Daerah (DPD) 

Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah 

Pasal 22C 

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 

melalui pemilihan umum. 

2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah 

itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. 

4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam 

undang-undang. 

  

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 

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, 
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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. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang.  

Keberadaan DPD tersebut merupakan perubahan yang 

mendasar mengenai sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 

1945, terutama berkaitan dengan keberadaan lembaga-lembaga 

negara, juga terjadi perubahan mendasar lainnya, seperti : Pasal 1 ayat 

(2) : ”kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar” dan Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”. Begitu pula perubahan mengenai 

pemerintahan daerah (Pasal 18, 18A, dan 18B), pemilihan umum 

(Pasal 22E), hal keuangan (Pasal 23, 23A, 23B, 23C, dan 23D), 

wilayah negara (Pasal 25A), warga negara dan penduduk (Pasal 26, 

27, dan 28), Hak Asasi Manusia (Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 

28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J), pertahanan dan keamanan negara (Pasal 

30), pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31 dan 32), perekonomian 

nasional dan kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34), bendera, bahasa, 

dan lambang negara serta lagu kebangsaan (Pasal 35, 36, 36A, 36B, 

dan 36C), perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37), aturan 

peralihan (Pasal I dan II), dan aturan tambahan (Pasal I dan II). 

Dengan demikian, jelaslah bahwa tampak adanya perubahan mendasar 
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mengenai sistem ketatanegaraan dan struktur kelembagan negara 

sebelum amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen UUD 1945. 

Berikut ini dijelaskan mengenai perbandingan struktur 

kelembagaan negara di Indonesia 

  

Sebelum Amandemen UUD 1945 

 

Struktur Kelembagaan Negara R.I (M. Syamsudin et al., 2011 : 162) 
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Sesudah amandemen UUD 1945 

 

Struktur Kelembagaan Negara R.I (M. Syamsudin et al., 2011 : 163)  

 

Untuk menata dan menguatkan Dewan Perwakilan Daerah 

diperlukan political will semua pihak yang memiliki kepentingan 

untuk kepentingan negara. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. DPD diberi kewenangan untuk menentukan pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh DPR 

2. DPD diberikan kewenangan untuk mmenentukan dan membahas 

UU yang berkaitan dengan strategis, misalnya UU pertambangan, 

dll. 

3. Keanggotan DPD diberikan kebebasan untuk dapat memberikan 

berbagai pandangan tentang kebijakan strategis yang berkaitan 

dengan kepentingan bangsa dan negara. 

4. DPD diberi kewenangan untuk menetapkan berbagai persolan 

yang strategis lainnya  
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ANALISIS FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM 

RANGKA MENUJU SISTEM BIKAMERAL YANG EFEKTIF 

 

Oleh: Misran Safar 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembentukan 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 (Legowo, dkk., 2005: 132). 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara 

bersama-sama 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 provinsi 

tanpa mewakili 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.  

Bahkan Dewan Perwakilan Daerah dianggap senafas dengan 

semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang 

menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan 

kepentingan, aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan 

nasional. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah telah membangkitkan 
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harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan 

masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan 

diperjuangkan di tingkat nasional. Bahwa kebijakan-kebijakan publik 

baik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan bahkan 

berpihak kepada kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di 

seluruh tanah air. 

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam 

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

pada pasal 22C, 22D, dan 22E UUD Negara Republik Indonesia 1945, 

kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan keempat UUD 1945 

yang konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam pasal 2 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 

(MPR-RI, 2015:116).  

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang  MPR, DPR, DPD 

dan DPRD (MD3),  kedudukan DPD diatur pada pasal 246 dan  pasal 

247,  fungsi DPD diatur pada pasal 248 ayat (1), sedangkan  

wewenang dan tugas DPD diatur pada pasal 249 ayat (1)  dan (2)  dan 

pasal 250 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5). Memperhatikan UU MD3 

tersebut, sebenarnya  fungsi, wewenang dan tugas DPD menurut 

Undang-undang MD3 tersebut  masih subordinat  DPR. Padahal 

munculnya ide kamar kedua bertumpu pada keinginan memberi ruang 

checks and balances serta saling mengisi secara kreatif antara dua 

lembaga parlemen. Model perwakilan sistem dua kamar murni (strong 

bicameralism) seperti di Amerika dengan House of  Representative 

(DPR) dan Senat atau Dewan Negara dan Dewan Rakyat di negara 

tetangga kita Malaysia. Jika itu yang diterapkan, maka seharusnya 

DPD memiliki hak legislasi, pengawasan dan anggaran yang cukup 

bertenaga sebagai counterpart DPR (Loulembah, 2006:139). 

 Namun yang berlaku sekarang adalah sistem politik 

ketatanegaraan yang tidak jelas, masih samar-samarnya sistem dua 

kamar. Akibatnya, harapan masyarakat dan daerah terhadap Dewan 
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Perwakilan Daerah akan sulit tercapai. Dewan Perwakilan Daerah 

tidak memiliki posisi yang kuat sebagai  parlemen yang digandengkan 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Berdasarkan pasal-pasal di atas, posisi DPD memiliki 

kelemahan fungsi, wewenang dan tugas dibandingkan dengan posisi 

DPR. Jika struktur politik seperti ini masih dipertahankan, maka masa 

depan DPD  sebagai penyeimbang DPR  dalam sistem bikameral 

sangat mengkhawatirkan, padahal Indonesia adalah satu-satunya 

negara dengan sistem bikameral yang anggota-anggotanya dipilih 

langsung, dan karenanya memiliki legitimasi tinggi, tetapi 

kewenangannya amat rendah. Pada sisi lainnya kinerja dan 

kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai perwakilan rakyat 

yang diusung  dan atau rekruitmennya dominan ditentukan partai 

politik terus mengalami degradasi, dalam kondisi seperti ini maka 

demokrasi yang berusaha kita bangun akan bergerak ketitik yang 

pesimis. DPR  dan DPD semestinya memiliki kewenangan, fungsi dan 

hak yang setara agar kelemahan DPR tersebut bisa ditutupi oleh 

masifnya kinerja dan kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan 

Daerah. Dalam konteks inilah pentingnya kajian dan analisis terhadap 

kelemahan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, 

sehingga dapat ditemukan alternatif solusi yang terbaik dalam rangka 

menuju sistem bikameral yang efektif, sehingga secara tidak langsung 

masyarakat dan daerah akan optimis kembali terhadap aspirasi mereka 

yang selama ini belum terpenuhi oleh Dewan Perwakilan Daerah. 

  

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH  REPUBLIK 

INDONESIA 

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan 

reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara 

yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama 

hingga Orde Baru, yang 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. Karena 
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itu Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia melalui perubahan 

konstitusi telah membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yaitu 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), melalui perubahan ketiga Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bulan 

November 2001. Pembentukan lembaga perwakilan baru ini tidak 

terlepas dari besarnya 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.  

Keberadaan DPD  menurut A.M. Fatwa (2009: 314) 

dimaksudkan untuk: 1). Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam 

wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh 

persatuan kebangsaan seluruh daerah,  2). Meningkatkan agregasi dan 

akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan 

kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah,  3). 

Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan 

daerah secara serasi dan seimbang. Selanjutnya kehadiran DPD 

menurut Ginanjar Kartasasmita  (2009:iii) sebagai refleksi kritis 

terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi 

formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem 

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. 

Dewan Perwakilan Daerah 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. 

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, melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen 

yang ada di daerah. Dengan sendirinya, para wakil daerah baru bisa 
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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 (DPD, 2009:3).  

Sementara partai politik yang eksis di daerah umumnya 

merepresentasikan kepentingan menurut kebijakan partai politik pada 

tingkat pusat atau dengan kata lain partai politik masih berwatak 

sentralistik. Tepatnya, kalau seorang wakil daerah merupakan bagian 

dari komunitas yang primary group-nya berbasis partai politik, maka 

sangat berpotensi mengabaikan kepentingan daerah yang diwakilinya 

apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan partainya, sehingga pada 

akhirnya seringkali gagasan yang timbul di lembaga legislatif bersifat 

abstrak, dan kesulitan menjabarkannya, sehingga menjadi operasional 

(Raharjo, 2003:138). Dalam konteks yang sama Jimly Asshiddiqie 

(2011:152) berpendapat bahwa pembedaan hakikat perwakilan ini 

penting untuk menghindari pengertian double representation atau 

keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan 

tersebut. 

Namun dalam realitasnya setelah DPD terbentuk dan dilantik 

pada tahun 2004 tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat 

mengimbangi peran DPR dalam setiap mengambil kebijakan, hal ini 

terlihat dari kewenangan yang diberikan oleh UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D. Dalam pasal tersebut terlihat jelas 

bahwa konstitusi sangat membatasi kewenangan DPD, sehingga 

kewenangannya sangat terbatas dan sangat lemah, bahkan dapat 

dikatakan Konstitusi membuat lembaga DPD seperti singa ompong, 

kewenangan DPD hanya berkisar pada usulan dalam Rancangan 

Undang-Undang (RUU) itupun hanya dalam permasalahan otonomi 

daerah. Sementara itu peran DPR sangat kuat, hal ini berbeda dengan 

sistem bikameral di negara-negara demokrasi yang menganut sistem 

presidensil seperti halnya sistem dua kamar yang dianut oleh 

konstitusi Amerika Serikat yang mengatur posisi senat dan house of 

representative (DPR), yang sama-sama kuat (Legowo, dkk., 2005: 

159). 
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 Sebagai perbandingan dalam membuat undang-undang 

misalnya, RUU yang dibuat oleh pemerintah mesti disodorkan 

anggota kongres (Senat dan house of representative), lalu harus 

mendapatkan persetujuan kedua dewan secara sendiri-sendiri. Setelah 

itu baru dibawa ke presiden untuk mendapatkan pengesahan. Presiden 

bisa mem-veto, tetapi bila 2/3 anggota masing-masing dewan setuju, 

veto presiden tidak ada artinya. 

Hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem bikameral yang ada 

di Indonesia dimana menurut UUD 1945 pasca amandemen yang 

menyebutkan bahwa hanya DPR yang mempunyai kekuasaan 

membuat undang-undang, sedang DPD hanya berwenang mengajukan 

RUU ke DPR (Legowo, dkk., 2005: 160). Itu pun hanya terbatas pada 

hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah. Di luar itu, DPD tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Hal 

ini sangat berbeda jauh dengan cita-cita awal dibentuknya lembaga 

perwakilan Daerah, sebagaimana yang dipaparkan diatas, yang 

menyatakan bahwa cita-cita awal dibentuknya DPD sebagai wadah 

check and balances di lembaga legislatif yang selama ini terlihat 

begitu sentralistik.  

Selain itu menurut Bagir Manan dalam buku Hukum Tata 

Negara Indonesia, bahwa: “DPD bukanlah badan legislatif penuh. 

DPD hanya berwenang mengajukan membahas rancangan Undang-

Undang di bidang tertentu saja yang disebut secara enumeratif dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap hal-hal lain pembentukan 

Undang-Undang hanya ada pada DPR dan pemerintah. Dengan 

demikian rumusan baru UUD 1945 tidak mencerminkan gagasan 

mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan 

pengelolaan negara.” (Huda, 2005:154). 

  

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPD RI DALAM 

RANGKA MENUJU SISTEM BIKAMERAL YANG EFEKTIF 

Indonesia pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diadopsi bukan 

keseluruhan substansi sebagaimana model Kongres di Amerika 
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Serikat, sehingga yang terjadi di Indonesia adalah soft bicameral. Soft 

bicameral terjadi ketika dalam dua lembaga yang sama-sama duduk 

dalam parlemen mempunyai peran yang tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan peran ini di satu pihak bisa dalam bentuk jumlah 

anggota yang relatif tidak seimbang, dan di pihak lain adanya 

subordinasi tugas; peran salah satu kamar mendominasi parlemen.  

Landasan konstitusional yang mengatur secara khusus peran 

legislasi Dewan Perwakilan Daerah ditentukan dalam Pasal 22D ayat 

(1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 setelah amandemen. Interpretasi terhadap Pasal 22D ayat 

(1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 92/PUU/2012 sangat beragam.  Peran legislasi Dewan 

Perwakilan Daerah misalnya,  bila dikomparasikan dengan peran 

legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, baik sebelum dan sesudah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, tentu belum 

optimal dalam membangun checks and balances di lembaga legislatif 

sekaligus menimbulkan persoalan baru. 

 Pertama, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

92/PUU/2012 dikeluarkan, tidak ada aturan pelaksana atau undang-

undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya, 

Dewan Perwakilan Daerah tetap bergerak dalam keterbatasan karena 

peran legislasinya belum dituangkan secara rinci dalam undang-

undang yang baru.  

Kedua, checks and balances dengan model parlemen bikameral 

tidak diakomodasi secara total dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Checks and balances dalam kegiatan 

legislasi dapat tercipta apabila peran legislasi Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam keseluruhan atau 

sebagian besar aspek diakomodasi dalam konstitusi. Konsep berkaitan 

dengan persoalan daerah mencakup seluruh unsur permasalahan yang 

ada di daerah. Dewan Perwakilan Daerah idealnya wajib turut aktif 

dalam seluruh rancangan undang-undang.  
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Ketiga, berhubungan dengan kelemahan kedua, proses 

pembahasan rancangan undang-undang pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 mengakibatkan proses pembahasan 

secara tripartit tetapi dengan model yang tidak permanen.  

Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 

telah mengusahakan optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah 

dalam bidang legislasi. Dewan Perwakilan Daerah terlibat dalam 

rancangan hingga pembahasan tingkat akhir atas rancangan undang-

undang. Optimalisasi peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah masih 

mendapat tantangan yakni kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mengeksekusi atau untuk menyetujui atau tidak 

menyetujui suatu rancangan undang-undang. 

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah diperkirakan Indonesia 

akan menganut sistem bikameral dan memperkuat sistem parlemen 

ternyata dilihat dari uraian pasal-pasal yang mengatur fungsi, tugas 

dan wewenang DPD pada Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 

dan UU  No. 17 Tahun 2014 tidak demikian. 

1. Fungsi Legislasi 

Dapat mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU 

yang terkait 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. Fungsi Konsultasi 

Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal RUU 

APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, 

pemilihan anggota BPK. 

3. Fungsi Pengawasan 

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti terkait dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
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penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama. Serta menerima hasil 

pemeriksaan keuangan  negara yang dilakukan oleh BPK. 

4. Fungsi Anggaran 

Dapat mengajukan RUU tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah, memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.  

Berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 

1945 tidak dikatakan bahwa DPD mempunyai fungsi legislasi. 

Bagaimanapun, dalam teori perundang-undangan, fungsi legislasi 

harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai 

menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-

undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan 

adanya penegasan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan 

membentuk undang-undang berada di tangan DPR, dan Pasal 20 A 

ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit hanya menyebut DPR sebagai 

pemilik kekuasaan legislasi. 

Apabila kita mengkomparasikan praktik beberapa negara, 

dalam sistem bikameral, misalnya sistem bikameral Inggris, sekalipun 

House Of Commons (sebagai majelis rendah) jauh lebih dominan 

dalam fungsi legislasi dibanding House Of Lords (sebagai majelis 

tinggi), semua rancangan undang-undang harus melewati kedua kamar 

yang ada sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Ratu 

Inggris. Kalau contoh di atas diletakkan dalam hasil amandemen UUD 

1945, terbatasnya kewenangan yang dimiliki DPD memberikan 

gambaran bahwa sistem bikameral Indonesia tidak dibangun dalam 

kerangka checks and balances. Keterbatasan itu memberi makna, 

gagasan menciptakan sistem dua kamar untuk mengakomodasi 

kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan 

menjadi sesuatu yang utopis. Karena itu, dapat dimengerti jika DPD 

kehilangan kekuatan untuk mengartikulasikan kepentingan politik 

daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat nasional. 
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Hegemoni DPR terhadap DPD, sangat berpotensi melahirkan 

superioritas DPR dalam negara. DPD tidak lebih dari sekedar wakil 

yang duduk dalam bidang legislasi. Ketiadaan fungsi legislasi bagi 

DPD ini, bisa dimaklumi, karena sistem bikameral Indonesia lahir 

sebagai karbitan yang kering, tanpa roh. Sistem perwakilan Indonesia 

hanya memiliki roh, jika itu lahir dari situasi, kebutuhan dan diperoleh 

dari dinamika masyarakat.  

Dalam kaitan ini, apabila dilakukan kajian yang lebih dalam, 

terdapat dua argumentasi mengenai kebutuhan akan bikameral yang 

efektif. Pertama, untuk  membawa kebutuhan dan kepentingan daerah 

dalam tingkat nasional. DPR sendirian masih belum cukup untuk 

dapat melakukan peran ini. Misalnya, masih banyak undang-undang 

yang belum dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan 

daerah, yang paling terlihat undang-undang yang diajukan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk uji materil yang tidak mengakomodasi 

kepentingan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai 

pihak karena muatannya tidak memperhatikan realitas daerah. Kedua, 

untuk mendorong adanya kekuatan politik penyeimbang di dalam 

parlemen. Persoalannya bukan pada tubuh DPR itu sendiri, tetapi 

keberadaan suatu kamar lain di dalam legislatif sebagai kekuatan 

penyeimbang yang penting. Dengan adanya DPD yang berkedudukan 

setara, walau mungkin akan fokus wewenang yang berbeda, akan ada 

mitra DPR untuk membahas segala keputusan yang diambilnya. 

Dengan keputusan yang diambil oleh legislatif telah melalui 

pertimbangan yang lebih baik. Apalagi sifat kelembagaan disebabkan 

oleh asal muasal anggotanya akan menyebabkan adanya perbedaan 

pandangan, yang pada gilirannya keputusan lebih seksama 

dipertimbangkan. 

Dengan demikian solusi yang tepat dalam kaitannya dengan 

efektifitas fungsi, tugas dan wewenang DPD adalah bagaimana 

mekanismenya agar ada suatu dewan yang dapat secara efektif 

mengakomodasi kebutuhan daerah di tingkat nasional. Dalam konteks 

ini ada beberapa pemikiran sebagai alternatif solusi, untuk 
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mengefektifkan DPD dalam menjalankan fungsi, tugas dan 

wewenangnya sebagai wakil dari kepentingan daerah:  

1. Perubahan Konstitusi “Amandemen kelima” 

Akar permasalahan keterbatasan kewenangan DPD, tidak dapat 

dipungkiri adalah pengaturan mengenai DPD dalam konstitusi. 

Ketentuan yang harus diubah adalah Pasal 22 D yang mengatur 

keberadaan DPD, terutama keterbatasan wewenang DPD. Wilayah 

konstitusional antara DPR dan DPD menjadi isu politik yang makin 

memanas, karena  adanya keinginan dari sejumlah anggota DPD untuk 

mengajukan inisiatif amandemen UUD 1945. Meskipun demikian, 

sama sekali tidak mudah untuk mendorong amandemen UUD 1945 

untuk yang ke-lima kalinya. Dari segi prosedur, berdasarkan Pasal 37 

UUD, untuk dapat memulai pembicaraan mengenai perubahan UUD, 

sepertiga anggota MPR harus mengajukannya. Namun, DPD tidak 

bol;eh pesimis, malahan DPD harus mengintensifkan pendekatan, lobi 

dan pemberian penawaran politik berupa terbukanya kesempatan juga 

bagi partai politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya dalam 

pemilu DPD. Lobi-lobi ini harus dimaknai sebagai sebuah pekerjaan 

rumah yang mengikat bagi seluruh anggota DPD untuk bersama-sama 

memperjuangkan lembaga yang menaunginya agar minimal setara dan 

memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan DPR. Selain 

itu, DPD harus mengupayakan secara terus-menerus kerja sama antara 

DPD dan DPR untuk penyelesaian berbagai permasalahan 

kebangsaan. Kerja sama yang terus menerus dapat diasumsikan akan 

mampu mencairkan kebekuan dan kebuntuan sikap penolakan dari 

DPR untuk mendorong penguatan DPD agar mampu membangun 

struktur ketatanegaraan yang baik. 

2. Konvensi Ketatanegaran  

Selain perubahan konstituasi, lahirnya konvensi ketatanegaraan 

baru  yang dapat membuat eksistensi DPD lebih dikuatkan. Konvensi 

ketatanegaraan yang dimaksud adalah praktek ketatanegaraan yang 

lahir bukan karena adanya pengaturan, melainkan karena “tradisi”. Di 

beberapa negara, konvensi ketatanegaraan seringkali mempunyai 

peran yang penting dalam proses politik. Di Amerika Serikat, 
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misalnya wewenang House of Representatives untuk mengajukan 

APBN merupakan sebuah konvensi ketatanegaraan yang lahir karena 

House of Representatives dianggap lebih dekat dengan publik. Pidato 

Presiden Republik Indonesia di hadapan MPR setiap 16 Agustus 

adalah konvensi ketatanegaraan. Karena itulah, pidato kenegaraan 

Presiden sejak tanggal 16 Agustus 2005 yang mengikutsertakan DPD, 

menimbulkan dua arti penting. Pertama, DPD telah diakui 

keberadaannya sebagai suatu bagian dari lembaga legislatif yang harus 

diperhitungkan oleh Presiden dalam pembuatan kebijakan. Kedua, 

pengakuan akan peran DPD sebagai penyeimbang kepentingan 

nasional dan aspirasi daerah. 

Konvensi ketatanegaraan mengenai pidato Presiden 16 Agustus 

2005 menginspirasikan munculnya konvensi-konvensi ketatanegaraan 

lain yang dapat memperkuat kedudukan DPD. Konvensi 

ketatanegaraan ini dapat mengisi “ruang kosong” pengaturan 

wewenang DPD. Masih perlu dilihat lebih jauh dimana konvensi ini 

dapat didorong. Harapannya, dengan kesadaran bahwa penguatan 

DPD dibutuhkan, akan ada dukungan dari lembaga negara lain 

maupun dari publik untuk mendorong adanya konvensi 

ketatanegaraan lainnya. 

3. Penguatan Institusional 

Mekanisme lain yang harus dilakukan untuk mengefektifkan 

eksistensi DPD dalam rangka menuju sistem bikameral yang efektif 

adalah penguatan institusional. Wewenang DPD memang sangat 

terbatas, namun perannya sebagai wakil rakyat tidak akan bisa 

dibatasi. Ada dua peran DPD yang bisa dikembangkan menjadi 

aplikasi penguatan institusi DPD.  

Pertama, sebagi fasilitator antara kepentingan dan kebutuhan 

daerah dengan pengambilan keputusan di tingkat pusat. DPD harus 

mampu secara proaktif menggali berbagai masalah yang harus 

ditangani dan diatasi dengan adanya pengambilan kebijakan di tingkat 

Pusat. DPD juga memfasilitasi informasi yang cukup antara Pusat dan 

Daerah untuk pemberdayaan daerah. DPD tidak hanya cepat dalam 

menanggapi isu-isu kedaerahan tetapi juga punya keberpihakan yang 
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jelas untuk kelompok masyarakat marjinal, karena kelompok inilah 

yang tidak memiliki akses terhadap kebijakan di tingkat Pusat. 

Kedua, sebagai kekuatan politik penyeimbang DPR di dalam 

legislatif. Keberadaan DPD di dalam legislatif sendiri sudah 

mempunyai arti penting. Walaupun perannya sebagai kekuatan politik 

penyeimbang belum diakomodasi secara hukum, peran ini tetap bisa 

dilakukan secara politik. Misalnya saja dengan mengeluarkan 

keputusan-keputusan politik yang merespon kebijakan DPR yang 

terkait dengan isu DPD. 

  

PENUTUP 

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah sebagi lembaga legislatif 

belum mencerminkan sistem bikameral yang selama ini didambakan 

oleh negara Indonesia. Indikatornya adalah otoritas dan peran DPD 

yang tidak seimbang dengan DPR. DPD diibaratkan hanya sebagai 

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bukan sebagai lembaga 

legislatif mendampingi DPR.  Sistem bikameral yang dianut Indonesia 

hanya setengah hati. Untuk memposisikan DPD sebagai lembaga 

penyeimbang bagi DPR demi menuju sistem bikameral yang efektif, 

diperlukan tiga hal: perubahan konstitusi “amandemen kelima”, 

konvensi ketatanegaraan dan penguatan institusional. 
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STRATEGI MENDORONG KINERJA DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN 

DAERAH DI PARLEMEN 

 

Oleh : Sulsalman Moita 

 

 

PROLOG  

Konsensus dan komitmen politik bangsa Indonesia melalui 

perjuangan reformasi tahun 1998, tidak hanya menandai kebangkitan 

demokrasi dari runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru; namun telah 

menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang 

dituangkan dalam konstitusi. Perubahan tersebut, salah satunya 

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 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.  

Namun faktanya, selama empat periode pemilu Indonesia sejak 

tahun 1999, salah satu lembaga tinggi negara yang masih diragukan 

eksistensi dan fungsinya dalam sistem politik dan kelembagaan 

demokrasi kita adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD 

merupakan produk transformasi sistem ketatanegaraan dari sistem 

bikameral selain DPR dalam kesatuan wadah MPR RI. DPD 

disinergikan sebagai representasi wilayah yang meliputi seluruh 

provinsi, tanpa mempertimbangkan dari aspek jumlah penduduk 

(padat atau jarang) atau kondisi wilayah (berpenghuni atau kosong). 

Dengan demikian, DPD mewakili ruang, teritorial, wilayah dan 

spasial dalam gugusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan 
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lahirnya DPD, dilandasi oleh upaya dan strategi guna menguatkan 

peran utusan golongan yang diangkat (political appointed) selama 

masa orde baru namun relatif tak memiliki signifikansi dalam 

mengartikulasikan kepentingan wilayah. Ini berbeda dengan eksistensi 

DPR yang dipilih secara langsung lewat pemilu sehingga dipandang 

mewakili rakyat secara luas (public elected system). 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pentingnya 

menguatkan eksistensi DPD dilandasi oleh visi DPD RI adalah: 

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. 

 

PRINSIP DAN PROBLEMATIKA EKSISTENSI DPD  

Secara konseptual terdapat tiga prinsip keterwakilan dalam 

lembaga perwakilan, yakni: a) representasi politik (political 

repesentation), b) representasi teritorial (territorial repesentation), c) 

representasi fungsional (functional repesentation). Prinsip 

keterwakilan tersebut sebelum era reformasi, kemudian diwujudkan 

dalam bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan 

dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan 

undang-undang. DPR merupakan wadah wakil-wakil partai politik 

hasil pemilu, namun tidak semua orang masuk partai politik sehingga 

DPR tidak mewakili seluruh rakyat, maka dibentuklah badan yang 

lebih besar MPR yang terdiri dari semua anggota DPR ditambah wakil 

rakyat non partai politik yaitu para utusan daerah dan golongan. MPR 

merepresentasikan keterwakilan teritorial, fungsional dan politik 

(Simabura 2011). 

Dalam kiprahnya, lembaga MPR telah gagal melaksanakan 

prinsip-prinsip keterwakilan, dan pada kondisi yang lain lembaga 

DPR justru menjadi mayoritas di MPR dibanding dengan utusan 

golongan dan daerah dan kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh 

Presiden (mandataris MPR) yang melaksanakan kekuasaan 
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pemerintahan bersama-sama dengan DPR (Pasal 1 ayat (2)). Atas 

dasar penyimpangan tersebut, gerakan reformasi tahun 1989 telah 

mendorong dilaksanakan amendemen UUD 1945.  

Pada amendemen ke-tiga UUD 1945 dibentuk lembaga 

perwakilan daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Kehadiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini diarahkan 

untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas 

serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam 

kehidupan nasional; serta memperkuat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Pembentukan lembaga DPD ini, menandai berakhirnya sistem 

perwakilan legislatif unikameral dan dimulainya era sistem 

perwakilan legislatif bikameral.  Ide dasar pembentukan DPD adalah 

aspirasi untuk lebih mengakomodasi kepentingan daerah dan 

sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses 

pengambilan keputusan politik terutama yang terkait langsung dengan 

kepentingan daerah seperti pengelolaan SDA alam, pajak daerah, 

pemekaran wilayah, dan sebagainya. Asumsinya, banyak keputusan 

politik masa lalu dengan dominasi politik terpimpin, mengakibatkan 

ketimpangan dan rasa ketidakadilan yang mendorong daerah-daerah 

tertentu ingin melepaskan diri dari wilayah NKRI, seperti Papua dan 

Aceh.  

Dalam perjalannya, eksistensii Dewan Perwakilan Daerah di 

Indonesia telah memasuki usia ± 15 tahun dan pada tahap periodesasi 

keempat keanggotaan. Eksistensi DPD diakui atau tidak masih 

dirasakan belum dapat berjalan secara optimal yang diakibat karena 

legalitas kewenangan DPD yang terbatas dan mungkin pula kapasitas 

anggota DPD.  

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan yudisial 

reviu pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 92/PUU-X/2012 

tanggal 21 Pebruari 2013 diharapkan menjadi momen strategis 

memperkuat peran parlemen DPD RI. Dimana di DPD RI dalam 

kapasitas fungsi legislasi dapat lebih memberdayakan diri untuk 

mengakomodir berbagai persoalan daerah dalam produk perundangan 
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negara. DPD RI menjadi kekuatan baru bersama Presiden dan DPR 

(Tri-Partit) dalam mengajukan, membahas, memberikan persetujuan 

atas RUU berkenaan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lain serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah dan juga terlibat dalam 

menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Peran DPD dalam 

program legislasi nasional sangat tepat mengingat DPD adalah 

perwakilan teritorial masyarakat daerah yang dapat lebih memahami 

permasalahan dan problematika daerah. 

Kondisi riel persoalan desentralisasi dan otonomi daerah yang 

melahirkan tata hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah ternyata belum mampu mengakomodir berbagai persoalan di 

daerah dan mempercepat penyelenggaraan pembangunan daerah demi 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah. Masalah-masalah 

tersebut, antara lain: 

1. Konflik dan pertentangan antar tingkat pemerintahan baik tingkat 

kabupaten/kota, antara tingkat provinsi dan kabupaten, antara 

tingkat provinsi dengan provinsi dan bahkan antara provinsi 

dengan pemerintah pusat baik dengan kementerian dan bahkan 

DPR RI sering mewarnai jalannya penyelenggaraan pemerintahan. 

Konflik tersebut baik dilandasi atas kepentingan politik atau atas 

ketidakharmonisan ketentuan yuridis yang berimplikasi pada 

perbedaan penafsiran serta landasan tindakan hukum dalam 

penyelesaian persoalannya. 

2. Pada tingkat pemerintahan dan departamen/lembaga pemerintah 

non departemen masih bekerja dalam konsep ego sektoral atau 

ego institusional dengan mengacu pada payung hukum bidang 

masing-masing, sehingga banyak terdapat benturan regulasi yang 

pada akhirnya saling melemahkan eksistensi kelembagaan yang 

berakibat pada tidak responsifnya pemerintah dalam melayani 

masyarakat dan terjadi kevakuman hukum serta kevakuman 
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tindakan pemerintah dan berakhir dengan ketidakadaan kepastian 

hukum. 

3. Dalam aspek keuangan daerah, banyak persoalan yang dihadapi 

Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah menjadi tidak 

berdaya karena regulasi perundang-undangan yang tidak pro pada 

upaya penguatan peran dan eksistensi Pemerintah Daerah. Saat ini 

secara yuridis Pemerintah Daerah diberi kewenangan luas dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah dengan konsep otonomi luas, 

namun pada aspek bersamaan lahir regulasi baru yang memotong 

kewenangan tersebut yang membatasi kewenangan daerah. 

Kewenangan tanpa desentralisasi keuangan adalah mustahil, 

daerah tidak akan mampu melakukan percepatan pembangunan 

daerah tanpa didukung kapasitas keuangan daerah yang memadai.  

Menyikapi banyaknya permasalahan disharmonisasi regulasi 

ditingkat pemerintahan dan banyaknya RUU yang belum terselesaikan 

oleh lembaga legislasi nasional, maka Badan Legislatif Nasional DPD 

sebagai institusi baru alat kelengkapan lembaga perwakilan bidang 

legislasi harus lebih inovatif menyusun perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan hukum nasional. Baleg DPD RI harus 

mampu menatakenali problematika masyarakat daerah termasuk 

problematik aturan hukum nasional dan daerah yang tidak atau kurang 

implementatif dan harmonis dilaksanakan di daerah, sehingga dapat 

menghambat perjalanan pelaksanaan otonomi daerah dan 

demokratisasi lokal. Baleg DPD RI harus mampu menggali dan 

menginventarisasi permasalahan-permasalahan terkait penyusunan 

rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lain serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana lingkup tugas 

DPD RI dan melakukan evaluasi atas berbagai ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan guna perbaikan.  
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STRATEGI MEMAKSIMALKAN KINERJA DPD  

Eksistensi peran DPD yang selama ini kurang maksimal atau 

acapkali tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU bersama DPR, 

tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menjadikan DPD sebagai 

lembaga yang utopis dan simbolik, padahal esensi DPD adalah 

mewakili apirasi wilayah dan daerah berdasarkan tata ruang atau 

spacial.  

Pertama, strategi untuk memaksimalkan fungsi dan peran 

politik DPD terletak diawali pada pengembangan pasal 46 yaitu 

kerangka kerja DPD dalam memfasilitasi aspek-aspek pelaksanaan 

Undang-Undang Otonomi D aerah yang mampu membawa 

perbaikan kondisi daerah. Misalnya, memperjuangkan masalah 

anggaran, DAU daerah, pemekaran daerah dan  maksimalisasi 

hubungan pusat dan daerah.  

Peran ini perlu dimaksimalkan oleh Baleg DPD RI dalam 

menatakenali problematika masyarakat daerah termasuk problematik 

aturan hukum nasional dan daerah yang tidak atau kurang 

implementatif dan harmonis dilaksanakan di daerah, sehingga dapat 

menghambat perjalanan pelaksanaan otonomi daerah dan 

demokratisasi lokal. Baleg DPD RI harus mampu menggali dan 

menginventarisasi permasalahan-permasalahan terkait penyusunan 

rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lain serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana lingkup tugas 

DPD RI dan melakukan evaluasi atas berbagai ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan guna perbaikan. 

Kedua, Diperlukan mengamandemen lagi UUD 1945, 

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 
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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.  

Ketiga, perlunya alokasi khusus bagi sekelompok masyarakat 

lewat proses pengangkatan (political appointed), sebagaimana pernah 

dipraktekan dimasa lalu untuk mengakomodir kelompok minoritas 

dalam masyarakat. Utusan golongan berdasarkan kriteria tertentu patut 

dipikirkan kembali agar nafas dan spirit UUD 45 tetap terjaga, selain 

perlunya memberi perluasan partisipasi bagi kelompok minoritas 

Badui, Kajang, Asmat dalam keterasingannya pada beberapa wilayah 

di Indonesia misalnya. Tanpa perlakuan khusus semacam itu, maka 

kelompok-kelompok minoritas berlatar kesukuan, bahasa, agama, 

kebudayaan dan ekonomi di Indonesia tak memiliki tempat mewakili 

ruang, lantaran tingginya dominasi partai politik lewat kamar yang 

lain (DPR RI).  

Keempat, perlunya pola rekrutmen yang lebih jelas bagi 

anggota DPD sehingga kualitas dan perannya dapat benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat, bukan dipilih karena mantan (eks) pejabat, 

pengusaha, artis dengan popularitasnya, orang kaya (the have). 

Rekuitmen anggota, DPD perlu memiliki parameter dan indikator 

yang jelas, terukur, dan dapat mewakili kepentingan yang diwakilinya 

dengan mempertimbangkan aspek geogarafis, golongan, agama, suku, 

dan sebagainya.  

 

EPILOG  

Minimnya kewenangan DPD, juga tidak relevan dengan spirit 

yang terkandung maksud dan tujuan dibentuknya DPD sebagai 

lembaga perwakilan daerah serta perwujudan prinsip check and 

balances. Berbagai strategi yang diimplementasikan, dalam faktanya 

masih harus ditatakeloa di  masa yang akan datang dengan mendorong 

sinyal yang positif hubungan DPR dengan DPD. Hubungan yang baik 

itu diharapkan akan wujud dalam kesederajatan dan kebersamaan 

DPR dan DPD dalam lembaga legislatif atas dasar prinsip check and 
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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. 
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AMANDEMEN KELIMA:  

MEMPERKUAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH  

DAN MENATA ULANG OTONOMI  DAERAH 

 

Oleh : Abdul Salam Rasak 

 

Abstrak 

Tulisan ini merupakan salah satu rekomendasi untuk kepentingan 

amandemen kembali UUD 1945. Terkait hal itu, tulisan ini memuat 

dua isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan 

amandemen konstitusi yaitu: pertama, penguatan Dewan Perwakilan 

Daerah sebagai representasi daerah; kedua, penataan ulang demokrasi 

lokal guna mewujudkan politic equality, local rensposive dan 

accountability yang berujung pada kesejahteraan masyarakat di 

daerah. Pentingnya penguatan DPD dilatar belakangi oleh belum 

maksimalnya lembaga ini dalam memainkan peranannya sebagai 

representasi daerah, akibat terbatasanya kewenangan yang dimiliki 

oleh DPD. Demikian halnya, penataan ulang demokrasi lokal, penting 

untuk dilakukan guna mencegah pembajakan demokrasi dan 

otoritarianisme lokal yang dapat berujung pada penarikan kewenangan 

desentralisasi oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal itu, maka 

tulisan ini merekomendasikan perlunya amandemen UUD 1945 pasal 

22 D yang memuat sejumlah kewenangan DPD, serta pasal 18 ayat 4 

menyangkut perbaikan dan masa depan demokrasi lokal. 

Kata Kunci: Amandemen Kelima, Memperkuat DPD, Menata Ulang 

Otnomi Daerah (Demokrasi Lokal) 

  

PENGANTAR 

Salah satu agenda reformasi 1998 adalah bagaimana 

mengakomodir kepentingan daerah, yang di era orde baru mengalami 

hambatan akibat praktek sentralisasi kekuasaan. Kejatuhan Soeharto 

menjadi momentum penting bagi orang-orang daerah menuntut 
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kembali hak-hak mereka untuk dikembalikan atau sekedar dipulihkan. 

Tuntutan pengembalian hak-hak daerah pada saat itu begitu kuat 

mewabah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di sebagian daerah—

Aceh, Riau, Papua, Bali dan Kalimantan Timur—kemerdekaan 

menjadi salah satu isu politik yang digulirkan. Beruntung langkah 

pemerintah dan elit politik saat itu terbilang tepat dalam memberikan 

‗obat‘ pencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Jika tidak, mungkin 

saja ramalan Hutington dalam karyanya Benturan Peradaban tentang 

potensi Balkanisasi di Indonesia menjadi kenyataan. 

Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah 

satu ‗politik jalan tengah‘ yang dipilih demi menjembatani 

kepentingan daerah dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya dalam 

struktur ketatanegaraan, DPD menempati kedudukan strategis sebagai 

salah satu lembaga tinggi negara yang setara kedudukannya dengan 

lembaga lain. Bersamaan dengan itu DPD diserahi berbagai 

kewenangan dan tanggung jawab diantaranya, kewenangan legislatif 

untuk mengajukan RUU dan membahas RUU Otonomi Daerah, 

Hubungan Pusat Daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan 

pusat daerah serta memberikan pertimbangan atas RUU APBN, pajak, 

pendidikan dan agama.  

 DPD lahir dari menguatnya tuntutan terhadap peran daerah 

dalam berbagai mekanisme kenegaraan maupun dalam kaitannnya 

dalam pemenuhan hak-hak daerah. Pada sisi lain DPD juga menjadi 

simbol dari kehadiran daerah dalam berbagai penyelesaian urusan di 

pusat. DPD merupakan ciri khas Indonesia yang terbagi dalam daerah-

daerah, dimana semangat daerah ini diharapkan menyatu dalam satu 

semangat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berangkat dari itu, 

maka penguatan DPD haruslah dipahami dan diarahkan untuk 

memperkuat peran daerah, bukan dalam rangka menyaingi fungsi 

DPR, mengurangi kewenangannya apalagi mendistorsi kedudukan 

negara kesatuan. Dengan demikian keberadaan DPD tidak hanya 

sebagai pemenuhan konsep bikameralisme semata (check and 

balances kekuasaan legislatif), tapi lebih jauh dari itu DPD hadir 

untuk mewujudkan ke-Indonesiaan yang sebenarnya. 
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Selain DPD, pemberian otonomi daerah juga merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk memelihara hubungan pusat-daerah. 

Lebih jauh dari itu, otonomi daerah ditujukan untuk menumbuhkan 

demokrasi di tingkat lokal melalui desentralisasi politik, ekonomi dan 

administratif. Meminjam istilah Rondinelli, Otonomi daerah ditujukan 

untuk mewujudkan tiga hal: pertama, menyediakan public good and 

services, efisiensi dan efektitas pembangunan ekonomi; kedua, 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para 

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat serta mempertahankan 

integrasi nasional; ketiga, mewujudkan politic equality, local 

acountablity, local responsiveness.  

Tujuan otonomi daerah yang disebutkan terakhir yaitu 

menyangkut politic equality, local acountablity dan local 

responsiveness harus menjadi bahan evaluasi, mengingat hal itu belum 

tercapai sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pada berbagai kasus, otonomi daerah melahirkan monopolisasi 

demokrasi oleh sebagian kalangan yang memunculkan bos-bos lokal 

baru yang tidak kalah otoriter dan berkuasannya seperti Soeharto. 

Bersamaan dengan itu kemunculan bos lokal ini diikuti oleh praktek 

KKN yang mewabah dan kekerasan di tingkat lokal, sehingga 

menjadikan politik di tingkat lokal begitu keras dan menyeramkan. 

Akibatnya wacana untuk mengembalikan sentralisasi kekuasaan 

kembali digulirkan. Jika hal itu terjadi, maka ini tentu tidak 

menguntungkan bagi daerah apalagi dalam upaya mewujudkan 

persatuan nasional.  

Terkait dengan upaya amandemen UUD 1945, DPD dan 

otonomi daerah (khususnya memperkuat demokrasi lokal) merupakan 

dua isu yang penting untuk dibahas dalam perubahan UUD 1945. 

Mengigat DPD dan otonomi daerah (demokrasi lokal) merupakan 

salah satu wadah dan arena untuk memperkuat daerah demi 

mewujudkan keutuhan nasional.  Hal ini menjadi semakin relevan 

ketika DPD mengalami hambatan dalam upaya memperjuangakan 

kepentingan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang 

mengalami defisit demokrasi karena adanya monopolisasi demokrasi 

di tingkat lokal. 
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MEMPERKUAT KEWENANGAN LEGISLASI DAN 

MENAMBAH JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH 

Dari sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh DPD tidak 

mampu mengangkat citra DPD sebagai salah satu lembaga legislatif, 

apalagi memperjuangkan kepentingan daerah. Padahal sejatinya, DPD 

dilahirkan untuk mengakomodir kepentingan daerah. Salah satu 

hambatan yang dialami oleh DPD untuk memainkan peranananya 

sebagai lembaga legislatif dan perwakilan daerah yaitu: pertama, 

berkaitan dengan kewenangan terbatas yang dimilikinya. Kewenangan 

DPD dalam pasal 22D ayat 1, 2 dan 3 disebutkan  bahwa  DPD dapat 

mengajukan RUU kepada DPR, membahas dan melakukan 

pengawasan pelaksanaan UU. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD 

ini terlampau lemah, bila dibandingkan dengan fungsi legisasi DPR 

yang juga berhak menyetujui atau tidak menyetujui RUU. Seyogyanya 

DPD sebagai lembaga legislatif juga memiliki kewenangan untuk 

menyetujui, tidak menyetujui bahkan memiliki hak veto untuk 

menolak RUU. DPD juga seharusnya memiliki kewenangan legislatif 

mandiri untuk mengajukan RUU tanpa harus melalui DPR. 

Kewenangan legislatif mandiri ini setidaknya dapat menjadi salah satu 

tolak ukur untuk menilai kinerja legislatif DPD produktif atau tidak.  

Kedua, jumlah keanggotaan DPD. Selain persoalan kewenangan 

yang terbatas, ruang gerak DPD juga dihadapkan pada jumlah 

keanggotaan yang lebih sedikit dibanding DPR. Dalam pasal 22 C 

ayat 2, disebutkan bahwa keanggotaan DPD tidak lebih dari sepertiga 

jumlah keanggotaan DPR. Hal ini menjadi persoalan ketika proses 

legislatif  mengarah pada voting, dimana suara DPD bisa dipastikan 

kalah jumlah dibanding DPR. Dengan itu maka salah satu upaya untuk 

memperkuat DPD adalah menambah jumlah anggota DPD minimal 

dua pertiga atau maksimal setara.  
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MENATA ULANG DEMOKRASI LOKAL 

Otonomi daerah tidak otomatis mendorong lahirnya 

demokratisasi. Pergeseran kekuasaan dari sentralisme ke desentralisasi 

justru memunculkan ‗banyak Soeharto‘ kecil di Indonesia, khususnya 

dalam arena politik lokal. Situasi politik pasca reformasi ini 

menyerupai situasi perbanditan seperti istilah yang disebut oleh 

Mancur Oslon, dimana penguasaan politik dan ekonomi beralih dari 

bandit besar (strationaly bandits) menuju bandit kecil (roving 

bandits). Desentralisasi digunakkan oleh sebagian elit politik lokal 

untuk membangun oligarki politik dan ekonomi, sehingga 

memunculkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Desentralisasi yang 

diharapkan mewujudkan prinsip kesetaraan, keadilan dan partisipasi. 

Pada praktenya desentralisasi pada beberapa daerah di Indonesia, 

justru meminggirkan masyarakat, baik dalam aspek politik maupun 

ekonomi. 

Kekuasaan keluarga Limpo di Sulawesi Selatan, dinasti TB. 

Chasan di Banten, jejaring kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi dan 

berbagai praktek serupa di daerah lain menjadi pemandangan yang 

kontrakdikitif di era reformasi dan demokratisasi, sekaligus menjadi 

ironi demokrasi. Kekuasaan keluarga, kekuasan para bos lokal dan 

orang kuat lokal di Indonesia ini menyerupai praktek yang terjadi di 

Filipina. Akibatnya negara menjadi semakin lemah kemandiriannya, 

sebaliknya negara hadir dan dikendalikan oleh kepentingan individu 

dan sekelompok orang yang predatoris. Dengan demikian, upaya 

untuk mewujudkan kesejahteraan di tingkat lokal menjadi semakin 

sulit karena adanya pembajakan demokrasi di daerah.  

Masalah lain yang terjadi di era otonomi daerah adalah 

menyangkut konflik yang melibatkan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. Otonomi daerah yang diharapkan menciptakan konsolidasi elit 

di tingkat lokal untuk bersama-sama membangun daerah, justru 

melahirkan polarisasi antar elit lokal. Konflik yang melibatkan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah menjadi fenomena yang mewabah dan 

pada banyak kasus konflik ini berdampak negatif bagi daerah yaitu 

terhambatnya pembangunan di tingkat lokal. Upaya untuk mencegah 
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kemunculan para bos lokal dan meminimalisir konflik antar elit lokal 

ini salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan amandemen 

UUD 1945 khususnya berkaitan dengan pasal 18 ayat 4 yang 

menyebutkan: ―Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih 

secara demokratis‖.  

Penataan ulang demokrasi di tingkat lokal ini telah diupayakan 

dalam penyusunan UU Pemerintahan Daerah yang diusulkan oleh 

pemerintah pada masa yang lalu yaitu dimasukannya sejumlah pasal 

menyangkut pencegahan politik dinasti dan pemilihan kepala daerah 

tunggal. Namun demikian, pasal pemilihan calon kepala daerah 

tunggal berhenti pada pembahasan di DPR. Sementara pasal tentang 

pencegahan politik dinasti setelah diundangkan dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi melalui uji materi, karena dipandang tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Padahal semangat dari UU ini sangat 

positif untuk kelangsungan dan perbaikan demokrasi di tingkat lokal. 

Oleh karena itu dalam rangka memperbaiki demokrasi di tingkat lokal 

tidak hanya mampu dilakukan melalui rancangan UU, namun juga 

harus mendapatkan dukungan dari konstitusi. 

  

REKOMENDASI PERUBAHAN 

1. Perlunya melakukan amandemen UUD 1945 pasal 22 D dengan 

menambahkan kewenangan legislatif secara mandiri kepada DPD, 

hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU, melakukan 

veto untuk menolak RUU. 

2. Perlunya melakukan amandemen UUD 1945 Pasal 22 C ayat 2 

tentang perubahan jumlah anggota DPD minimal dua pertiga 

anggota DPR atau maksimal setara. 

3. Perlunya membatasi atau merumuskan kembali pasal 18 ayat 4 

UUD 1945 khusunya menyangkut frasa demokratis dan 

menegaskan posisi Gubernur, Bupati, Walikota sebagai kepala 

pemerintahan tunggal di daerah.  
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PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

(DPD) DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE 

(KEPEMRINTAHAN YANG BAIK) DI INDONESIA 

 

Oleh : Drs. Asrul Sani, M.Sc., Ph.D. 

  

 

Abstrak 

Karya ini ditujukan pada pendalaman metode yang tepat dalam 

melaksanakan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

lebih khusus dengan menerapkan prinsip Good Governance 

(Kepemerintahan Yang Baik) dalam 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. Upaya ini adalah 

sangat penting dalam pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik 

yang pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan 

rasa ketidakadilan bahkan  ancaman keutuhan wilayah negara dan 

persatuan nasiona. Eksistensi DPD ternyata tidak serta merta dapat 

mengatasi berbagai masalah. Ada berbagai sebab yang diduga menjadi 

kendala DPD, antara lain fungsi DPD yang sangat lemah terutama jika 

dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam 

banyak hal DPD dianggap hanya sebagai pelengkap DPR karena tidak 

memiliki kekuasaan yang nyata. Dengan alasan tersebut, karya ini 

menawarkan suatu metode yang tepat dalam mengintegrasikan fungsi 

dan peran DPD ke dalam prinsip Good Governance (Kepemerintahan 

Yang Baik), seperti prinsip keseimbangan (principle of 

proportionality) dan Asas penyelenggaraan kepentingan umum 

(principle of public service). Aplikasi metode tersebut dapat 

menciptakan suatu holistik dan kebijakan yang di integrasikan dalam 

melaksanakan peran dan fungsi DPD serta mengoptimalkan sumber 

strategi kolektif untuk daerah bagi kebutuhan daerah. 

Kata Kuci : DPD dan Good Governance 
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LATAR BELAKANG   

Salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD ini adalah 

merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas wakil-wakil 

daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD 

dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh 

anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan 

DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Sedang masa jabatan 

anggota DPD adalah lima (5) tahun dan berakhir bersamaan pada saat 

anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum 

melaksanakan jabatannya, anggota DPD mengucapkan sumpah/janji 

secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung 

dalam Sidang Paripurna DPD. 

DPD dikenal sejak Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada November 

2001. Gagasan dasar pembentukan DPD 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  

bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa 

lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan 

bahkan  ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. 

Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama 

ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945) dianggap 

tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. 

Akan tetapi keberadaan DPD ternyata tidak serta merta dapat 

mengatasi berbagai masalah pada masa lalu. Ada berbagai sebab yang 

diduga menjadi kendala DPD, antara lain fungsi DPD yang sangat 

lemah terutama jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Dalam banyak hal DPD dianggap hanya sebagai pelengkap 

DPR karena tidak memiliki kekuasaan yang riil. Sehubungan dengan 

kenyataan ini selanjutnya dalam tulisan ini akan dilakukan kajian 

terhadap DPD dari aspek hukum terutama Hukum Tata Negara 
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dengan harapan dapat ditemukan berbagai masalah dan alternatif 

penyelesaian. 

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat ditarik suatu isu hukum 

yang pantas untuk ditelaah yakni perang dan fungsi yang ideal bagi 

Lemabaga DPD dalam konteks Good Governance (Kepemerintahan 

Yang Baik).. 

  

KETENTUAN TENTANG PERAN DAN FUNGSI DPD RI  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) fungsi DPD memiliki 

kreteria antara lain: 

1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan 

pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; 

2. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 

  

Selain fungsi diatas, terdapat pula tugas dan wewenang DPD 

adalah sebagai berikut: 

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; 

serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. 

3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 

undang-undang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut 

diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan 
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pembahasan antara DPR dan pemerintah sehingga menjadi bahan 

bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. 

4. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan tersebut 

disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

5. 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. Pengawasan tersebut 

merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang 

hasilnya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan 

untuk ditindaklanjuti. 

6. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat 

pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan APBN. 

  

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam BAB VII A DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH 

Pasal 22C; 

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap 

provinsi melalui pemilihan umum. 

2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan 

Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. 

4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dengan undang-undang. 
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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 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. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang. 

Pandangan Jimly Ashidqi mengemukakan pembentukan DPD 

semula dimaksdukan dalam rangka mereformasi struktur parlemen 

Indonesia menjadi dua kamar (bicameral) yang terdiri atas DPR dan 

DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat 

diselenggarakan berdasarkan system doubl-check yang 

memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif 
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dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan 

cermin representasi politik (political representation), sedangkan DPD 

mencerminkan prinsip representasi territorial atau regional (regional 

representation).  

Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua 

kamar itu mendapat tantangan keras dari kelompok konservatif di 

Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga 

yang disepakati adalah rumusan sekarang yang tidak dapat disebut 

menganut sistem bikameral sama sekali. Dalam ketentuan UUD 1945 

dewasi ini, jelas terlihat bahwa DPD tidaklah mempunyai kewenangan 

membentuk undang-undang. Namun, dibidang pengawasan, meskipun 

terbatas hanya berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, DPD dapat 

dikatakan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi 

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, 

kedudukannya hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap 

fungsi DPR di bidang legislasi, sehingga DPD paling jauh hanya dapat 

disebut sebagai co-legislator, daripada legislator sepenuhnya. Oleh 

karena itu, DPD dapat lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan, 

sehingga keberadaanya dapat dirasakan efektifitasnya oleh masyarkat 

di daerah-daerah.  

Menurut ketentuan Pasal 22D UUD 1945, Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut: 

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undangan 

yang berkaitan dengan: (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) yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);  

a. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan; 

 Otonomi Daerah; 

 Hubungan pusat dan daerah 
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 Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah; 

 Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta; 

 Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

 

b. memberikan pertimbangan keapda DPR atas; 

 Rancangan undang-undang anggaran pendapatan 

dan belanja Negara; 

 Rancangan undang-undangan berkaitan dengan 

pajak; 

 Rancangan undang-undangan yang berkaitan 

dengan pendidikan; dan  

 Rancangan undang-undangan yang berkaitan 

dengan agama.  

 

3) Dewam perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan 

(control;ing) atas; 

a. 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 dan belanja negara; 

 pajak; 

 pendidikan; dan  

 agama; serta 

b. menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

  

Dengan demikian, harus dibedakan antara fungsi DPD dalam 

bidang legislasi dan bidang pengawasan. Meskipun dalam bidang 
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pengawasan, keberadaan DPD itu bersifat utama (main constituional 

organ) yang sederajat dan sama penting dengan DPR, tetapi dalam 

bidang legislasi, fungsi DPD itu hanyalah sebagai co-legislator di 

samping DPR. Sifat tugasnya di bidang legislasi hanya menunjang 

(auxiliary agency) tugas konstitutional DPR. Dalam proses 

pembebntukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak 

mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses 

pengambilan keputusan sama sekali. 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 

representative).   

Dalam Pasal 22C UUD 1945 diatur bawha; 

1) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan 

umum. 

2) Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah 

seluruh DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. 

3) DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

4) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. 

Seperti halnya, anggota DPR, maka menurut ketentuan Pasal 

22D ayat (4), “Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, 

yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang“. 

Dengan demikian, peran dan fungsi DPD sangat jelas pembagian 

tugas-tugasnya dengan peran dan fungsi DPR. Namun sebalikanya, 

DPD tersebut diharapkan pula selalu berperan dalam membawa 

aspirasi khusunya terkait dengan kearifan lokal daerah atau lazim 

dikenal dengan local wishdom. Kearifan ini sesungguhnya merupakan 

cita negara hukum yang beridiologikan PANCASILA. Sebagai 

contoh, pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat. Pernyataan 

ini sangat erat kaitannya dengan cita-cita negara hukum (rule of law).  

Menurut Jimly Asshdidqi bahwa salah satu ciri negara hukum, 

yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa 

Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya cirri 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 169 

 

pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 

Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide 

dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep 

negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau 

constitutional state, yaitu negara yang dibatasi ole konstitusi. Dalam 

konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat 

disebut pula dengan istilah constitutional democracy yang 

dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan 

atas hukum. 

Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Esprit des Lois” 

(1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan 

negara dalam tiga cabang, yaitu (i) kekuasaan legislatif sebagai 

pembuat undang-undang, (ii) kekuasan eksekutif yang melaksanakan, 

dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi 

Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern 

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

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

function). Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara 

dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, 

fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi: 

1) Fungsi Legislatif; 

2) Fungsi Eksekutif; 

3) Fungsi Federatif. 

Pada tataran norma, penyelenggaraan negara dalam konteks 

penegakkan hukum tidak dapat dipungkiri bahwa penegakkan tersebut 

harus mengacu pada moral hukum itu sendiri serta merupakan pula 

bagian dari suatu intrinsik hukum. Sebab, moral hukum inilah yang 

menjadi tonggak atau dasar pada penegak hukum (law enforcer). Kalo 

penegakkan hukum itu tanpa moral, maka akan pasti tercipta suatu 

kegagalan penegakkan itu sendiri. Dalam Fuller menegaskan bahwa: 

the morality of law, eight ways to fail to make law;  

1. Failure to make rules public to those required to observe them 

2. Failure to establish rules at all, leading to absolute uncertainty 

3. Improper use of retroactive lawmaking 
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4. Failure to make comprehensible rules 

5. Making rules which contradict each other 

6. Making rules which impose requirements with which compliance 

is impossible 

7. Changing rules so frequently that the required conduct becomes 

wholly unclear 

8. Discontinuity between the stated content of rules and their 

administration in practice. 

  

Sebagai penyelenggara negara, tentunya pemerintah sangat 

cermat melihat dan mengambil suatu tindakan yang tentu tidak 

terlepas dari tujuan hukum (doelgerichte). Mempelajari tujuan hukum, 

merupakan sebagai pembelajaran dalam hal mempelajari tata hukum 

Indonesia, sehingga pelaksanaan dan penyeleggaraan dapat berjalan 

effektif dan effisien. Sebagai tambahan bahwa tujuan mempelajari tata 

hukum Indonesia, maka Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

tentang tujuan dari belajar hukum itu ialah: 

a. Ingin mengetahui peraturan‐peraturan hukum yang berlaku saat 

ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau Ius 

Constitutum. 

b. Ingin mengetahui perbuatan‐perbuatan mana yang menurut 

hukum, dan perbuatanperbuatan mana yang melanggar hukum. 

c. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau 

hak dan kewajibannya. 

d. Ingin mengetahui sanksi‐sanksi apa yang diderita oleh seseorang 

bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. 

  

Meskipun demikian secara teori terdapat teori hukum sebagai 

dasar ratio legis dari suatu peran dan fungsi DPD dalam rangka 

membangun dan merokonstruksi suatu pelaksanaan pemerintahan. 

Pandangan ini sesuai dengan pemikiran Bruggink yakni mempelajari 

peran dan fungsi DPD sebagai dogmatic hokum, sehingga dengan 

adanya teori hukum tersebut dapat memetakan batasan-batasan serta 

menempatkan pada kesesuaian norma hukum yang telah ada.  
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KONSEP ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK 

BESTUUR (ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK) 

SEBAGAI PENOPANG DPD RI. 

Konteks General Principle of Good Governance, G.H Addink 

menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi memang diperdebatkan 

apakah penggunaan kata (term) governance sama dengan 

administration. Dari sudut pandang administrasi, konsep Good 

Governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk 

menyelenggarakan kepentingan umum. 

Tata kepemerintahan yang baik atau Good Governance 

berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah yaitu; 

1. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (to guarantee 

the security off all person and society itself). 

2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sector 

swasta, dan masyarakat (to manage an effective frame work for 

the public sector, the private sector, and civil society) 

3. Memajukan sasaran ekonomi, social dan bidang lainnya dengan 

kehendak rakyat (to promote economic, social and other aims in 

accordance with the wishes of the population) 

  

Tata kepemerintahan yang baik atau good governance 

berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi. Dalam hukum 

administrasi, negara-negara anggota Uni Eropa telah 

menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah membahas prinsip-

prinsip Good Governance dikaitkan dengan hukum administrasi 

Eropa. Telaah hukum administrasi berkenaan dengan fungsi dan 

pendekatan dalam hukum administrasi, jelaslah menunjukkan bahwa 

penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku 

aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

Penggunaan kekuasaan memerintah bertumpu atas asas legalitas 

(rechtmatigheid). Pengujian segi legalitas atau segi rechtmatigheid 

terutama merupakan fungsi judicial control (bandingkan dengan 

ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jis 
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Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 

Tahun 2009.   

Karakteristik tata kepemerintahan yang baik atau Good 

Governance apabila dapat diterapkan dalam penegakkan hukum 

tentang korupsi melalaui system peradilan korupsi, maka tujuan 

reformasi hukum dan keadilan di Indoensia niscaya akan terwujud 

secara simultan. Namun demikian, semua itu sangat tergantung pada 

sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum. Terkait dengan 

persoalan demikian, terdapat pandangan bahwa dalam melaksanakan 

tugas dan keweangannya, aparatur Negara (penegak hukum) harus 

mengindahkan dan dibatasi asas-asas sebagai berikut; 

1. Asas Yuridikitas (rehctmatigheid) 

2. Asas Legalitas (wetmatigheid) 

3. Asas diskresi (Ermessen), baik yang bersifat bebas maupun 

yang terikat. 

4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general 

principle of good administration), yang terdiri dari 13 asas, 

yakni; 

a. Asas kepastian hukum (principle of certainty) 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality)  

c. Asas kesamaan (principle of equality) 

d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness) 

e. Asas motivasi setiap keputusan (principle of 

motivation) 

f. Asas tidak mencampuradukan kewenangan (principle 

of non misuses of competency) 

g. Asas percaturan yang layak (principle of affair play) 

h. Asas keadilan atau kewajaran (principle of 

reasonableness of prohibitation of arbitrariness) 

i. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang 

batal (principle of undoing the consequences raised 

expectation) 

j. Asas perlindugan atas pandangan hidup/cara hidup 

peribadi (principle of protecting the personal way of 

life) 
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k. Asas kebijaksanaan (principle of sapientation/policy) 

l. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle 

of public service), lihat Hadjon 1993 dan 

Atmosudarso 1994). 

  

Terdapat pula sumber penjelasan lain bahwa asas umum 

pemerintahan yang baik mulai dikenal di Indonesia sejak awal 1953 

melalui tulisan G.A van Poelje, walaupun pada waktu itu belum 

mendapat perhatian dari kalangan pemikir hukum administrasi negara. 

Kuntjoro Purbopranoto menambahkan dua asas; asas kebijaksanaan 

(sapienta); dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of 

public service). “Khusus untuk penyelenggaraan tata pemerintahan di 

Indonesia asas-asas tersebut harus disesuaikan dengan pokok-pokok 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Walaupun asas-asas 

tersebut bukan berasal dari peradilan administrasi (baru berlaku pada 

tahun 1976), tetapi mulai memperoleh perhatian dari kalangan hukum 

administrasi Negara. 

Seiring perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik, G.H Addink menambahkan asas-asas yang menyentuh pada hak 

asasi manusia. Harus disadari bahwa kedua makna tersebut asas-asas 

umum pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia saling berkaitan 

erat dan saling berinteraksi dengan prinsip lain sepertihalnya 

transparansi dan partisipasi dan lain sebagainya. Sebagaimana 

penjelasan Addink;  

Both groups of norms for the government (human 

rights norms and good governance norms) can only be 

realized by each other: human rights needs good governance 

and good governance needs human rights. So it means that 

there is an interaction between these two types of norms and 

even several of these norms are the same. For example, the 

transparency and the participation principles, which are 

principles of good governance, can be found in several 

international human rights treaties. 
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Dengan demikian bahwa salah satu yang melandaskan adanya 

suatu penopang atau pondasi suatu peran dan fungsi DPD dalam hal 

ini yakni khusunya fungsi pengawasan, legislasi, dan membawa 

aspirasi kearifan local (local wishdom) adalah adanya tata kelola 

pemeritahan yang baik atau Good Governancne sehingga tercipta 

suatu harmonisasi sebagai penyelenggara negara. 

  

TANTANGAN DAN HARAPAN DPD RI KE DEPAN 

Eksistensi Lembaga DPD masih tergolong baru khususnya 

terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor UU No. 17 

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (UU MD3). Akan tetapi perannya sangat dibutuhkan daerah. 

Hal ini didsasarkan pada besarnya harapan daerah dalam 

memperjuangkan kepentingan daerah yang berupa kearifan lokal 

(local wishdom) seperti halnya pemanfaatan sumber daya alam dengan 

memperhatikan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Selain itu, 

hal tersebut adalah sandaran hukum dari dalam putusan bernomor 

79/PUU-XII/2014 yang diajukan DPD ini, Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 

huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) UU 

MD3 ini. Inti dari Putusan MK mempertegas keterlibatan wewenang 

DPD ketika mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang 

(RUU) dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, 

pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan 

kemandirian anggaran DPD. Berdasarkan Keputusan MK, terdapat 

poin-poin penting yang memperkuat fungsi legislasi DPD RI sbb:  

1. Kedudukan DPD RI dalam fungsi legislasi adalah setara dengan 

DPR RI dan Presiden 

2. Pengusulan dan pembahasan Rencana Undang-undang (RUU) 

tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
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serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan 

daerah) oleh tiga pihak yang setara (tripapartit) yaitu presiden, 

DPD dan DPR (bukan fraksi DPR). 

3. Penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) dilakukan 

bersama tiga lembaga yaitu DPD RI, DPR RI dan Presiden 

(tripartit). 

  

Tantangan lainnya yang dihadapi DPD adalah secara teknis 

bagaimana membangun komunikasi dengan Lembaga DPR yang 

mempunyai karakter berbeda dengan DPD. Mengingat selama ini 

belum terjalin sinergi yang kuat khususnya terkait dengan tata kelola 

konstitusi. Pernyataan ini didasarkan pada dominasi DPR dalam setiap 

pengambilan keputusan yang melahirkan kebijakan dan undang-

undang. Tentunya DPD memiliki tekad dan keinginan yang kuat agar 

setiap undang-undang yang dihasilkan selalu berdasarkan kepentingan 

rakyat, tetapi tidak demikian halnya dengan DPR yang lebih 

mendahulukan kepentingan partai di atas rakyat. Oleh karena itu, 

peran dan fungsi DPD diharapkan mampu mengangkat kepentingan 

daerah yang berbasis kearifan lokal. 

Dengan demikian, dalam rangka mengintegrasikan kebijakan 

secara holistik, maka dibutuhkan prinsip Good Governance 

(Kepemerintahan Yang Baik). Prinsip yang lebih tepat diaplikasikan 

adalah Asas keseimbangan (principle of proportionality) dan Asas 

penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 

Kedua asas ini diharapkan menciptakan suatu holistik dan kebijakan 

yang di integrasikan dalam melaksanakan fungsi dan peran serta 

mengoptimalkan sumber strategi kolektif untuk daerah bagi kebutuhan 

daerah. 

  

KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

peran dan fungsi Lembaga DPD adalah semata-mata mencari dan 

menemukan titik keseimbangan atas asas keseimbangan (principle of 

proportionality) dan Asas penyelenggaraan kepentingan umum 
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(principle of public service) dan meningkatkan roda dinamika 

kepentingan daerah khususnya melalui kearifan local local wishdom 

sebagai penopang terwujudnya masyarakat adil makmur dan damai 

sejahtera sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  

  

SARAN 

 Idealnya peran dan fungsi DPD mengikuti rencana pembangunan 

daerah yang berbasis kearifan lokal daerah. 

 Seharusnya peran dan fungsi DPD terlibat dalam fungsi anggaran 

budgeting, dengan alas an yang ditangani DPD seperti otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, serta bahkan bidang 

kewenangan dalam pertimbangan akan selalu dicantumkan dalam 

kewenangan pengawasan DPD. 

 Seyogyanya Lembaga DPD berperan aktif melakukan sosialisasi 

tentang peran fungsi DPD. 
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DPD SEBAGAI REFRESENTASI KEDAULATAN RAKYAT  

DI INDONESIA 

 

Oleh : Dr Guswan Hakim, SH., MH. 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD senafas dengan 

semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang 

menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan 

kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. 

Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di 

daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi 

daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Bahwa 

kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah 

tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah dan 

kepentingan rakyat di seluruh tanah air. 

Secara legal, keberadaan DPD tercantum dalam UU Nomor 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, 

DPD dan DPRD. Namun jarang disebutkan bahwa tugas, fungsi dan 

wewenang DPD menurut UU Susduk tersebut hanyalah subordinat 

DPR. Padahal munculnya ide kamar kedua bertumpu pada keinginan 

memberi ruang checks and balances serta saling mengisi secara 

kreatif antara dua lembaga parlemen. 

Sepintas ingin sejalan dengan model perwakilan sistem dua 

kamar murni ( strong bicameralism) seperti di Amerika dengan House 

of  Representative ( DPR) dan Senat atau Dewan Negara dan Dewan 

Rakyat di Malaysia. Jika itu yang diterapkan, DPD memiliki hak 

legislasi, pengawasan dan anggaran yang cukup bertenaga sebagai 

counterpart DPR.  
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Namun yang berlaku sekarang adalah sistem politik 

ketatanegaraan yang tidak jelas, masih samar-samarnya sistem dua 

kamar. Akibatnya, harapan masyarakat dan daerah terhadap DPD jauh 

panggang daripada api, maksudnya akan sulit tercapai. DPD tidak 

memiliki posisi yang kuat sebagai  parlemen yang digandengkan 

dengan DPR. Hal ini dapat terlihat pada fungsi, tugas dan wewenang 

DPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan UU 

No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD 

dan DPRD, sebagai berikut : 

a. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan 

Daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

(Pasal 42 UU Susduk) 

b. DPD ikut membahas bersama DPR atas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi  daerah, hubungan Pusat 

dan Daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR ( 

Pasal 43 UU Susduk) 

c. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RAPBN dan 

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama ( Pasal 

44 UU Susduk) 

d. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota BPK ( Pasal 45 UU Susduk ) 

e. DPD dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-

undang 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 ( Pasal 46 UU Susduk). 

Melihat uraian pasal-pasal di atas, posisi DPD memiliki 

kelemahan fungsi, tugas dan wewenang dibandingkan dengan posisi 
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DPR. Jika struktur politik seperti ini masih dipertahankan, maka masa 

depan DPD  sebagai penyeimbang DPR  dalam sistem bikameral jadi 

agak mengkhawatirkan. Di saat kinerja DPR kurang maksimal maka 

bandul demokrasi pun akan bergerak ke titik yang pesimis. DPR  dan 

DPD semestinya memiliki kewenangan, fungsi dan hak yang setara 

agar kelemahan DPR tersebut bisa ditutupi oleh masifnya kinerja 

DPD. 

Berdasarkan latar belakang masalah inilah, penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul : Konsep, dan 

kewenangan DPD sebagai refresentasi Kedaulatan Rakyat di 

Indonesia. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana konsep dan system kedaulatan rakyat di Indonesia? 

 

TUJUAN PENULISAN  

Untuk mengetahui konsep dan karateristik kedaulatan Rakyat model 

Indonesia. 

 

KONSEP KEDAULATAN RAKYAT  

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep dalam filsafat 

politik dan hukum kenegaraan, yang didalamnya terkandung konsepsi 

yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan 

Negara. Pengertian kedaulatan itu sendiri sebenarnya berasal dari 

bahasa Arab yang dalam arti klasiknya berarti pergantian, peralihan 

atau peredaran (kekuasaan). Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah 

kedaulatan disebut souvereignty yang berasal dari bahasa latin 

superamus. Dalam istilah Jerman dan Belanda serta Negara-negara di 

Eropa lainnya, istilah ini diadopsi dan disesuaikan dengan lafal 

masing-masing bahasa, seperti: suvereneteit, soverainetie, 

sovereigniteit, sovereignty, souvereyn, summa potestas, maiestas, dan 

lain-lain sebagainya. Yang dalam literatur politik, hukum dan teori 
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kenegaraan pada jaman sekarang diartikan sebagai penguasa dan 

kekuasaan yang tertinggi. 

Konsep kedaulatan menurut Jean Jaques Rosseau bersifat 

kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (Volunte general) 

rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu, 

menurutnya, konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu : 

1. Kesatuan (unite), bersifat monistis; 

2. Bulat dan tak terbagi (indivisibilite); 

3.  Tak dapat dialihkan (inalienabilite); 

4. Tidak dapat berubah (imprescriptibilite). 

Konsep kedaulatan bersifat kesatuan (unite) dalam arti bahwa 

semangat rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah satu kesatuan 

dimana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak 

menolak perintah. Karena rakyat adalah satu maka Negara adalah satu 

juga. Karena itu pula, konsep kedaulatan itu bersifat bulat dan tak 

dapat dipecah-pecah (indivisible). Jika yang berdaulat adalah Raja, 

maka Rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam Negara, jika rakyat yang berdaulat, maka rakyat 

pulalah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, bukan yang lain. 

Akibatnya, kedaulatan tak mungkin diserahkan atau diberikan kepada 

pihak lain (inalienable). Kedaulatan adalah milik setiap bangsa 

sebagai kesatuan yang bersifat turun-temurun. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa kedaulatan itu tidak dapat berubah-ubah, kedaulatan 

menurut J.J. Rosseau berada di tangan rakyat dan selamanya tetap 

berada di tangan rakyat. 

Pendapat J.J. Rosseau tersebut diatas Menurut 

Montesquieu,memiliki kelemahan menurut Montesquieu kedaulatan 

yang tidak terpecah-pecah itu mitos belaka. Untuk menjamin 

demokrasi, kekuasaan Negara harus dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan 

ke dalam beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain 

(checks and balances), dan kekuasaan Negara harus dibagi ke dalam 

tiga fungsi yang disebutnya sebagai Trias Politica, yang terdiri atas 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan judicial 
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Pandangan Montesquieu ini walaupun dipahami dengan cara 

yang bermacam-macam, sukses penerapannya di beberapa Negara, 

terutama di Amerika Serikat, membuktikan bahwa pembagian dan 

pemisahan kekuasaan itu merupakan sesuatu yang niscaya di abad 

modern sekarang ini. Karena itu konsep kedaulatan tidak bias lagi 

dimengerti sebagai suatu konsep yang bersifat mutlak dan monistis, 

tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah seperti di masa lalu. Dengan 

keberhasilan Amerika Serikat menerapkan sistem pemisahan 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif itu secara relatif selama 

lebih dari 200 tahun, berarti ajaran Trias Politica Montesquieu itu 

dapat dikatakan dapat diterapkan dengan relatif pula. 

Karena itu konsep kedaulatan dewasa ini haruslah dipahami 

sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat saja dibagi dan 

dibatasi. Pembatasan kekuasaan itu, betapapun tingginya, harus dapat 

dilihat sifatnya yang internal yang biasanya ditentukan pengaturannya 

dalam konstitusi yang pada masa kini biasanya dikaitkan dengan ide 

konstitusionalisme Negara modern. Artinya di tangan siapapun 

kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu berada, terhadapnya selalu 

diadakan pembatasan oleh hukum dan konstitusi sebagai produk 

kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan itu sendiri. 

 

KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI 

Negara dengan sistem kedaulatan rakyat berarti kekuasaan 

tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada di tangan rakyat Negara 

itu sendiri.{“kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”}. 

Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri, tidak perlu 

dipahami lagi bersifat monistis dan mutlak dalam arti tidak terbatas, 

karena sudah dengan sendirinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat 

itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara 

bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang 

mereka susun dan mereka sahkan bersama. Ini yang disebut kontrak 

sosial antar warga masyarakat yang tercermin dalam konstitusi. 

Konstitusi itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan 
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rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan 

bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. 

Pada hakekatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus 

dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik Negara dengan 

segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan 

Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun judikatif. 

Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, 

dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan 

fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk 

kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan 

dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan 

berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat 

dilaksanakan melalui sistem demokrasi. 

Walaupun begitu, karena kebutuhan yang bersifat praktis, 

gagasan demokrasi ini perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. 

Dari sinilah munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga 

parlemen dalam sejarah.Dalam hubungan dengan lingkup 

kegiatannya, ide kedaulatan rakyat meliputi proses pengambilan 

keputusan, baik di bidang legislatif maupun di bidang eksekutif. 

Artinya rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menjalankan dan 

mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. Dengan perkataan lain, 

rakyat berdaulat, baik dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan 

maupun evaluasi dan pengawasan terhadap produk hukum yang 

mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan 

nasib dan masa depan rakyat. 

Atas dasar prinsip demikian itulah, kekuasaan pemerintahan 

dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi, yang atas pengaruh 

Montesquieu, terdiri atas fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan 

judikatif. Dalam Negara yang menganut kedaulatan rakyat, pembagian 

ketiga fungsi itu tidak mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya 

berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada 

kemauan rakyat yang disalurkan melalui konstitusi yang mewakilinya  
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Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk 

menetapkan berlaku tidaknya produk peraturan. Di bidang eksekutif, 

rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-

tidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan serta melaksanakan 

peraturan yang ditetapkannya sendiri. Di bidang judikatif, pada 

hakekatnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk 

mengambil keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi judikatif. 

 

KARATERISTIK INDONESIA DAN KONSEP KEDAULATAN 

RAKYAT. 

Indonesia sebagai sebuah Negara memperoleh kemerdekaannya 

melalui perjuangan yang berat dan panjang yang dilakukan oleh 

seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan  menelan banyak korban 

jiwa dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tersebut.  Akibat 

perjuangan yang dilakukan untuk mengusir penjajah kemudian 

melahirkan perasaan senasib dan sepenanggungan yang menimbulkan 

suatu ikatan yang erat diantara masyarakatnya. Sehingga Negara yang 

lahir dari hasil perjuangan yang dilakukan oleh seluruh lapisan 

Masyarakat biasanya memilih system Demokrasi sebagai system 

pemerintahannya. Demikian pula Negara Republik Indonesia  sejak 

awal kemerdekaanya telah memilih system Demokrasi sebagai system 

pemerintahan ,karena kemerdekaan yang diraih bukan milik 

perseorangan atau golongan tertentu saja, akan tetapi milik dari semua  

orang yang terlibat dalam pencapaian kemerdekaan tersebut. 

Sebelum Kemerdekaan  Negara yang menjadi wahana menuju 

cita-cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat mempertemukan 

berbagai kekhasan masyarakat Indonesia. Pancasila adalah rumusan 

saripati seluruh filsafat kebangsaan yang mendasari pembangunan 

Negara, sedangkan UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang 

menjadi pedoman dan rujukan semua peraturan perundangan. 

Pengakuan atas keberagaman dicantumkan dalam Pasal 18 UUD 1945 

(sebelum amandemen) yang  menyatakan bahwa ‟Pembagian Daerah 

atas Daerah besar dan kecil,  dengan bentuk susunan pemerintahannya 

ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan 
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mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara 

dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa‟. 

Penjelasan dari Pasal 18 menyatakan bahwa „Dalam territoir 

Negara Indonesia terdapat 250 Zelfbesturende landschappen dan 

Volksgemeenschappen, seperti Desa Adat di Jawa dan Bali, negeri di  

Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang  dan  sebagainya.  

Daerah-daerah  itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat 

dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. 

Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-

daerah  istimewa  tersebut  dan segala peraturan Negara yang 

mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah 

tersebut‟. 

Ada empat aspek penting dalam penjelasan tersebut. Pertama, 

bahwa di Indonesia terdapat banyak  kelompok masyarakat  yang  

mempunyai susunan asli.  Istilah ‟susunan asli‟ tersebut dimaksudkan 

untuk menunjukkan masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan 

diri sendiri atau Zelfbesturende landschappen. Bahwa pengurusan diri 

sendiri itu terjadi di dalam sebuah bentang lingkungan (landscape) 

yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat dapat dilihat dari 

frasa yang menggabungkan  istilah Zelfbesturende dan landschappen. 

Atinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan sebuah 

wilayah. 

Kedua,   semua   kelompok   masyarakat   yang   termasuk   

dalam   kategori   Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeen-

schappen dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. 

Keistimewaan ini dapat dirumuskan dengan mengatakan bahwa 

kelompok masyarakat tersebut mempunyai  kelengkapan  sistem  

pengurusan diri sendiri.  Kelengkapan tersebut diakui oleh pemerintah 

Kolonial Belanda sebagaimana dapat dilihat dari penamaan Desa Adat 

di Jawa sebagai sebuah dorpsrepubliek atau republik Desa Adat. Salah 

satu unsur kelengkapan pengurusan diri sendiri itu adalah adanya 

sistem peradilan, baik peradilan adat (inheemse rechtspraak) 

tercantum di dalam pasal 130 IS dan pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 

nomor 80, maupun peradilan Desa Adat (dorpsrechtspraak). Jelas 
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bahwa istilah republik Desa Adat menunjukkan adanya pengakuan 

bahwa kelompok-kelompok masyarakat  di Indonesia  yang  termasuk 

dalam kategori Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeen-

schappen sudah memiliki sistem yang menyerupai negara. Tidak 

mengherankan bahwa dalam bagian Penjelesan Pasal 18 dicantumkan 

pula uraian yang bernada antisipatif bahwa ‟Oleh karena Negara 

Indonesia itu suatu "een heidsstaat", maka Indonesia tak akan 

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" 

juga‟. Namun pernyataan ini tidak membatalkan unsur penghormatan 

oleh Negara Indonesia terhadap berbagai kelompok masyarakat yang 

mempunyai susunan asli tersebut. 

Penghormatan terhadap  masyarakat  yang  memiliki  susunan 

asli  adalah  aspek  ketiga  dalam bagian  Penjelasan  Pasal  18  UUD  

1945.  Bentuk  dari  penghormatan  tersebut  adalah  aspek keempat, 

yaitu dengan mengingat hak asal-usul dari berbagai kelompok 

masyarakat yang dimaksud. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan 

Negara melalui pembangunan nasional, hak asal-usul  berbagai  

kelompok  masyarakat  tersebut  jangan  sampai  diabaikan  apalagi  

dengan sengaja dipaksahapuskan oleh pemerintah. Dari perspektif 

ketatanegaraan, Pasal 18 UUD 1945 beserta Penjelasannya adalah 

uraian lebih jauh dari semboyan bhineka tunggal ika. Ke-bhineka-an 

terwujud dalam berbagai kelompok masyarakat dengan susunan asli. 

Bahwa susunan asli tersebut adalah sebuah sistem pengurusan diri 

sendiri yang bersifat lengkap untuk mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan hak asal-usul. Dan  bahwa  penghormatan terhadap  

keberadaan  masyarakat  dengan  susunan  asli  berada  di pundak 

Negara dengan catatan bahwa susunan asli tersebut tidak membentuk 

sebuah Negara di dalam teritori Negara Republik Indonesia. Semua ini 

merupakan landasan menuju kepada pencapaian cita-cita kebangsaan, 

yaitu ke-tunggal-ika-an sebagai bangsa Indonesia. 

Dengan kata lain, seluruh kandungan Pasal 18 dan 

Penjelasannya merupakan sebuah prakondisi yang harus dipenuhi oleh 

Negara Republik Indonesia dalam menata hubungannya dengan 

berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki 
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keistimewaan agar cita-cita membangun ke-tunggal-ika-an sebagai 

sebuah bangsa dapat tercapai. 

Berdasarkan karateristik bangsa Indonesia sebagaimana tersebut 

diatas, maka perlu suatu penataan system ketatanegaraan yang dapat 

mewakili berbagai kepentingan dan keragaman yang ada di Indonesia. 

Keberadaan DPD tidak terlepas dari pelbagai latar belakang persoalan 

lembaga-lembaga Negara di Indonesia. Hal ini tentu dimaksudkan 

untuk mendapatkan sistem kelembagaan politik yang pas dan sesuai 

dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sebagai negara kepulauan 

dengan komposisi etnis yang beragam, bahasa dan agama berbeda, 

rasanya mustahil satu kelembagaan saja akan mampu menampung 

seluruh perbedaan itu. 

Hal ini senada dengan ungkapan Ketua DPD RI periode 2004-

2009, yang menyatakan gagasan dasar pembentukan DPD adalah 

keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus 

memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses 

pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama 

berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut 

berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat 

sentralistik pada zaman yang lalu ternyata telah mengakibatkan 

ketimpangan dan rasa ketidakadilan, sehingga dapat membahayakan 

keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur 

Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR selama ini ( sebelum 

dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945)  dianggap tidak  

memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.[5] 

Melalui amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 2 ayat 1 maka 

terbentuklah sistem ketatanegaraan baru dengan berdirinya sebuah 

lembaga negara baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia ( DPD RI ). Kelahiran DPD telah membangkitkan 

harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan 

masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan 

diperjuangkan di tingkat nasional. Bahwa kebijakan-kebijakan publik 

baik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan 

senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat 
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di seluruh tanah air. DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai 

bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan 

nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. 

 

SYSTEM BIKAMERAL SEBAGAI SISTEM 

KETATANEGARAAN DI INDONESIA. 

Sistem bikameral adalah wujud institusional dari lembaga 

perwakilan atau parlemen sebuah Negara yang terdiri atas dua kamar ( 

majelis). Majelis yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang 

berdasarkan jumlah penduduk secara umum disebut majelis pertama 

atau majelis rendah dan dikenal juga House of Representative. Majelis 

yang anggotanya dipilih atau diangkat dengan dasar lain, disebut 

sebagai majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian  besar 

Negara disebut Senate. Kecuali di negeri Belanda, majelis pertama 

adalah majelis tinggi, sedangkan majelis kedua adalah majelis rendah. 

Sementara itu di berbagai Negara majelis tinggi ini diberi nama yang 

khas seperti House of Lords ( Inggris ), Dewan Negara ( Malaysia ), 

National Council ( Afrika Selatan  ), Bundesraat ( Jerman ), Rajya 

Sabha ( India ), Sanggi-in ( Jepang ). 

Berdasarkan hasil penelitian IDEA mengenai sistem perwakilan 

di 54 negara yang dianggap sebagai negara demokrasi, diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara 

memilih unikameral. Berarti di sebagian besar negara yang 

menganut paham demokrasi, sistem bikameral dianggap lebih 

tepat. 

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

negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih sistem 

unikameral dan sebagian lainnya bikameral. 

3. Semua negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar (kecuali 

Bangladesh) memiliki dua majelis. Semua negara yang memiliki 

wilayah luas (kecuali Mozambique) memiliki dua majelis. 
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Sistem bikameral dimulai di Inggris pada abad ke 14, sejak itu 

diterapkan di negara-negara daratan Eropa serta di Amerika. Sistem 

bikameral di negara-negara yang disebut â€œ dunia pertama• itu 

berlatar belakang sejarah dan tradisi yang panjang. Sedangkan di 

wilayah lain tumbuh bersama dengan konstitusi yang lahir dengan 

kemerdekaan atau yang lahir bersama reformasi setelah perubahan 

sistem pemerintahan menjadi demokrasi. 

Sistem bikameral yang beraneka ragam itu tercermin juga 

dalam cara pemilihan dan status keanggotaannya. 

 Jumlah % Contoh 

Dipilih langsung 20 32 Amerika Serikat, Jepang, Australia, 
Swiss, Indonesia 

Dipilih tidak langsung 12 19 Afrika Selatan, Pakistan, Perancis 

Sebagian dipilih langsung, 
sebagian tidak langsung 

3 5 Itali, Venezuela 

Sebagian dipilih, sebagian 
diangkat 

10 16 Malaysia, India 

Semua diangkat 17 27 Inggris, Canada, Thailand 

  

Di sebagian besar negara para anggota mewakili negara bagian, 

provinsi atau wilayah perwakilan dengan jumlah yang sama. Di 

sebagian negara lagi jumlahnya proporsional terhadap jumlah 

penduduk, sedangkan di sebagian lainnya merupakan kombinasi. 

Namun ada pula yang dipih secara nasional, tidak mewakili daerah 

tertentu (National District seperti Filipina) atau diangkat atas 

pertimbangan lain. Keanggotaan majelis tinggi dibatasi dalam periode 

tertentu, ada yang sama dengan periode DPR namun banyak pula yang 

berbeda. Umumnya lebih panjang, seperti 6 tahun di As, 9 tahun di 

Perancis atau bahkan seumur hidup seperti di Inggris. 

Mengenai kewenangan, kebanyakan senat atau majelis tinggi 

memiliki kewenangan tertentu dalam legislasi dan pengawasan 

meskipun tingkat kewenangan tersebut bervariasi di satu negara 

dengan negara lainnya. 
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Sistem bikameral dalam sistem perwakilan di berbagai negara 

pada umumnya atas dua pertimbangan: 

1. Representatives 

Perlunya perwakilan yang lebih luas daripada hanya atas dasar 

jumlah penduduk. Dalam hal ini yang paling utama adalah 

pertimbangan keterwakilan wilayah. 

2. Redundancy 

Perlu adanya sistem yang menjamin bahwa keputusan-

keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis sehingga 

berbagai kepentingan dipertimbangkan secara masak dan mendalam. 

Menurut pendapat para ahli, sistem bikameral mencerminkan 

prinsip check and balances bukan hanya antar cabang-cabang 

kekuasaan negara ( legislatif, eksekutif, yudikatif) tapi juga di dalam 

cabang legislatif itu sendiri. Dengan demikian maka sistem bikameral 

dapat lebih terjadinya tirani mayoritas maupun tirani minoritas. 

Masalah yang seringkali ditampilkan sebagai penolakan 

terhadap sistem bikameral, adalah efisiensi dalam proses legislasi, 

karena harus melalui dua kamar, maka ada anggapan bahwa sistem 

bikameral akan mengganggu atau menghambat kelancaran pembuatan 

undang-undang. 

Beberapa negara yang semula menganut sistem bikameral telah 

beralih ke unikameral yaitu Selandia Baru ( 1950), Denmark ( 1953), 

Swedia (1971). Namun ada juga yang semula unikameral berubah ke 

bikameral seperti Comorros (1992) dan Indonesia. Negara-negara 

yang menganut sistem bikameral dengan caranya masing-masing telah 

berupaya untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain dengan 

membentuk conference committee untuk menyelesaikan perbedaan 

yang ada anatara dua majelis tersebut, sehingga dewasa ini persoalan 

itu tidak dipandang lagi menjadi faktor penghambat. 

Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki majelis tinggi, 

sistem bikameral umumnya dibagi dalam dua kategori : kuat dan 

lemah. Dalam hal majelis tinggi mempunyai kewenagan legislasi dan 

pengawasan yang sama atau hampir sama dengan majelis rendah, 
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maka sistem bikameral di negara tersebut disebut kuat. Dan dalam hal 

kewenangan yang dimiliki tersebut kurang kuat atau sama sekali tidak 

ada maka termasuk kelompok yang lemah. 

Menurut survei IDEA dari 32 negara demokrasi yang menganut 

sistem bikameral, antara yang kuat dan yang lemah terbagi sama 

masing-masing 16.( belum termasuk Indonesia). Namun banyak ahli 

berpendapat bahwa legitimasi dai majelis tinggi juga menentukan kuat 

lemahnya sistem bikameral di suatu negara. Legitimasi ditentukan 

oleh keterlibatan warga negara dalam pemilihan anggota majelis. 

Majelis tinggi yang langsung dipilih oleh rakyat mempunyai 

legitimasi tertinggi, makin tidak langsung, makin kurang 

legitimasinya. 

Jika temuan itu benar, maka Indonesia merupakan sebuah 

anomali• karena dengan pernyataan di atas, maka DPD mempunyai 

legitimasi yang sangat tinggi, yang seharusnya memiliki kewenangan 

formal yang tinggi pula, tetapi dalam kenyataan kewenangan 

formalnya sangat rendah. 

Indonesia bukan satu-satunya yang majelis tingginya memiliki 

kewenangan formal yang sangat lemah, ada banyak negara dengan 

sistem bikameral yang memiliki kewenangan tidak lebih dari yang 

dimiliki oleh DPD. Namun Indonesia adalah satu-satunya negara 

dengan sistem bikameral yang anggota-anggotanya dipilih langsung, 

dan karenanya memiliki legitimasi tinggi, tetapi kewenangannya amat 

rendah. 

Sementara ahli menggunakan kriteria tambahan untuk 

menentukan kuat lemahnya sistem bikameral. Apabila majelis rendah 

dan majelis tinggi sama dan sebangun komposisinya maka sistem 

bikameral menjadi lemah. Sungguh merupakan ironi bahwa di 

beberapa negara yang legitimasinya lemah, majelis tingginya justru 

memiliki kewenangan formal yang tinggi, seperti : di Canada, para 

anggota Senat diangkat oleh Gubernur Jenderal atas usul Perdana 

Menteri untuk seumur hidup. 

Federation Council Rusia terdiri dari dua anggota untuk setiap 

negara bagian, dan dewan perwakilan negara bagian. Dewan Negara 
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Malaysia sebagaian diangkat oleh dewan perwakilan negara bagian, 

sebagian diangkat oleh pemerintah ( Yang Dipertuan Agung atas usul 

Perdana Menteri). Di Jerman anggota Bundesrat diangkat oleh 

pemerintah negara bagian. Namun di keempat negara tersebut majelis 

tinggi memiliki kewenangan legislasi yang hampir sama kuat dengan 

majelis rendahnya. 

Keberadaan DPD dalam sistem bikameral dapat memperkuat 

sistem parlemen apabila  fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam 

UUD 1945 sebagai berikut: 

1. Fungsi Legislasi 

Dapat mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU 

serta  menyetujui Rancangan undang-undang untuk diundangkan. 

Dengan demikian kepentingan daerah atau golongan yang diwakili 

oleh DPD dapat terakomodasi dalam pengambilan kebijakan terkait 

dalam undang-undang yang akan di terapkan sehingga system 

demokrasi sebagai pencerminan dari sistem kedaulatan rakyat sebagai 

kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada di tangan 

rakyat Negara itu sendiri.{“kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat 

2. Fungsi Pengawasan 

Selain fungsi legislasi DPD dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya 

kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti 

khususnya terkait 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, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, 

agama. Serta menerima hasil pemeriksaan keuangan  negara yang 

dilakukan oleh BPK. 

3. Fungsi Anggaran 

Dapat mengajukan RUU tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah, memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. 
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Untuk mendorong adanya kekuatan politik penyeimbang di 

dalam parlemen. Persoalannya bukan pada tubuh DPR itu sendiri, tapi 

memang keberadaan suatu kamar lain di dalam legislatif sebagai 

kekuatan penyeimbang yang penting. Dengan adanya DPD yang 

berkedudukan setara, walau mungkin akan fokus wewenang yang 

berbeda, akan ada mitra DPR untuk membahas segala keputusan yang 

diambilnya. Dengan keputusan yang diambil oleh legislatif telah 

melalui pertimbangan yang lebih baik. Apalagi sifat kelembagaan 

disebabkan oleh asal muasal anggotanya akan menyebabkan adanya 

perbedaan pandangan, yang pada gilirannya keputusan lebih seksama 

dipertimbangkan.[11] 

Penyimpulan yang paling tepat bukan lagi mempertanyakan 

perlu atau tidaknya DPD, melainkan bagaimana caranya agar ada 

suatu dewan yang dapat secara efektif mengakomodasi kebutuhan 

daerah di tingkat nasional. 

  

KESIMPULAN  

 Apabila dikaji lebih dalam, ada dua argumentasi mengenai 

kebutuhan akan bikameral yang efektif. Pertama, untuk  

membawa kebutuhan dan kepentingan daerah dalam tingkat 

nasional. DPR sendirian masih belum cukup untuk dapat 

melakukan peran ini. Misalnya, masih banyak undang-undang 

yang belum dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan 

daerah, yang paling terlihat undang-undang yang diajukan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk uji materil yang tidak 

mengakomodasi kepentingan daerah. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan ke Mahkamah 

Konstitusi oleh berbagai pihak karena muatannya tidak 

memperhatikan realitas daerah.[10] 

SARAN 

 Untuk mendorong adanya kekuatan politik penyeimbang di dalam 

parlemen. Persoalannya bukan pada tubuh DPR itu sendiri, tapi 

memang keberadaan suatu kamar lain di dalam legislatif sebagai 
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kekuatan penyeimbang yang penting. Dengan adanya DPD yang 

berkedudukan setara, walau mungkin akan fokus wewenang yang 

berbeda, akan ada mitra DPR untuk membahas segala keputusan 

yang diambilnya. Dengan keputusan yang diambil oleh legislatif 

telah melalui pertimbangan yang lebih baik. Apalagi sifat 

kelembagaan disebabkan oleh asal muasal anggotanya akan 

menyebabkan adanya perbedaan pandangan, yang pada gilirannya 

keputusan lebih seksama dipertimbangkan. 
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PENATAAN KEWENANGAN  

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 

 

Oleh : Nurjamal Malakano, S.H., M.H. 

 

 

LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD senafas dengan 

semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang 

menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan 

kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. 

Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di 

daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi 

daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Bahwa 

kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah 

tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah dan 

kepentingan rakyat di seluruh tanah air. 

Secara legal, keberadaan DPD tercantum dalam UU Nomor 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, 

DPD dan DPRD. Namun jarang disebutkan bahwa tugas, fungsi dan 

wewenang DPD menurut UU Susduk tersebut hanyalah subordinat 

DPR. Padahal munculnya ide kamar kedua bertumpu pada keinginan 

memberi ruang checks and balances serta saling mengisi secara 

kreatif antara dua lembaga parlemen. 

Sepintas ingin sejalan dengan model perwakilan sistem dua 

kamar murni ( strong bicameralism) seperti di Amerika dengan House 

of  Representative ( DPR) dan Senat atau Dewan Negara dan Dewan 

Rakyat di Malaysia. Jika itu yang diterapkan, DPD memiliki hak 

legislasi, pengawasan dan anggaran yang cukup bertenaga sebagai 

counterpart DPR.  
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Namun yang berlaku sekarang adalah sistem politik 

ketatanegaraan yang tidak jelas, masih samar-samarnya sistem dua 

kamar. Akibatnya, harapan masyarakat dan daerah terhadap DPD jauh 

panggang daripada api, maksudnya akan sulit tercapai. DPD tidak 

memiliki posisi yang kuat sebagai  parlemen yang digandengkan 

dengan DPR. Hal ini dapat terlihat pada fungsi, tugas dan wewenang 

DPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan UU 

No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD 

dan DPRD, sebagai berikut : 

a) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan 

Daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

(Pasal 42 UU Susduk) 

b)  DPD ikut membahas bersama DPR atas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi  daerah, hubungan Pusat 

dan Daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR ( 

Pasal 43 UU Susduk) 

c) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RAPBN dan 

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama ( Pasal 

44 UU Susduk) 

d) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota BPK ( Pasal 45 UU Susduk ) 

e) DPD dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-

undang 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 ( Pasal 46 UU Susduk). 

Melihat uraian pasal-pasal di atas, posisi DPD memiliki 

kelemahan fungsi, tugas dan wewenang dibandingkan dengan posisi 
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DPR. Jika struktur politik seperti ini masih dipertahankan, maka masa 

depan DPD  sebagai penyeimbang DPR  dalam sistem bikameral jadi 

agak mengkhawatirkan. Di saat kinerja DPR kurang maksimal maka 

bandul demokrasi pun akan bergerak ke titik yang pesimis. DPR  dan 

DPD semestinya memiliki kewenangan, fungsi dan hak yang setara 

agar kelemahan DPR tersebut bisa ditutupi oleh masifnya kinerja 

DPD. 

Berdasarkan latar belakang masalah inilah, penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul : Tinjauan Yuridis 

tentang  Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD RI Menuju Bikameral 

yang Efektif•. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Agar memudahkan penulis menemukan jawaban terhadap 

penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. 

Penulis mencoba melakukan peninjauan dan analisa terhadap 

kekelemahan fungsi, tugas dan penataan wewenang DPD, sehingga 

dapat ditemukan alternatif solusi yang terbaik dalam rangka menuju 

sistem bikameral yang efektif. 

  

PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH (DPD) 

Pada saat ini telah lahir wacana atau keinginan untuk 

melakukan amandemen UUD 1945. Termasuk di dalamnya mengubah 

sistem ketatanegaraan dengan lahirnya lembaga tinggi negara bernama 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, Indonesia 

memiliki dua lembaga perwakilan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ilmu politik dan 

ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan seperti ini biasa disebut sebagai 

negara yang menganut sistem dua kamar (majelis) atau disebut 

bikameral.  Sementara sebutan bikameral untuk sistem parlemen 

Indonesia, tidak pernah secara formal dituliskan, dalam bentuk dasar 

hukum apa pun. Yang berkembang itu hanya interpretasi akademik 
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saja (dalam ilmu politik dan ketatanegaraan) atau mungkin dalam 

politik pragmatis saja. Dalam negara demokrasi yang menganut sistem 

bikameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau 

parlemen yang terdiri atas dua kamar (majelis). Majelis yang 

anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah 

penduduk disebut majelis pertama atau majelis rendah dan dikenal 

juga sebagai house of representatives yang di negara kita disebut 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara majelis yang 

anggotanya dipilih bukan berdasar jumlah penduduk, tetapi mewakili 

wilayah (baik wilayah besar maupun kecil jumlahnya wakilnya sama) 

disebut majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian besar negara 

disebut senat, yang di Indonesia kita sebut Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Pada Mei 2012 yang lalu, DPD RI mendeklarasikan nama 

populernya sebagai Senat, sehingga sebutannya kemudian menjadi 

Senat DPD RI, dan anggota DPD sehari-hari disebut atau menyebut 

dirinya Senator. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga 

tinggi negara yang dihasilkan amandemen ketiga UUD 1945. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan 

umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPD adalah perwakilan dari 

setiap provinsi di Indonesia yang mewakili daerah dan aspirasi 

masing-masing daerah tersebut. DPD RI menjalankan tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan 

pengawasan. Pertama, fungsi legislasi yaitu, mengajukan rancangan 

undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait 

otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Kedua, fungsi pertimbangan dengan memberikan 

pertimbangan kepada DPR. Dan ketiga, fungsi pengawasan yaitu, 

dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang dan 

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Keberadaan DPD dimaksudkan 

memiliki peran yang strategis, yakni sebagai kanalisasi untuk 

mewujudkan desentralisasi, yaitu memberikan peran kepada daerah 

untuk maju dengan mengelola sumber daya dan sumber dana di 
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daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah 

bersangkutan. Adanya DPD akan meningkatkan posisi tawar 

pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi daerah secara 

langsung di tingkat pusat. Sayangnya dalam praktik sistem politik kita 

saat ini, peran tersebut tidak dapat optimal dilakukan oleh DPD. Ada 

keinginan kuat perlunya institusi sosial yang mumpuni untuk mampu 

mendeteksi akar permasalahan daerah dan membawah formula 

pembangunan yang tepat sampai ke pusat. Sementara keinginan itu 

tidak didukung oleh kewenangan yang dimiliki. Secara kelembagaan, 

kondisi kekinian DPD menunjukkan adanya permasalahan eksistensi 

serta kewenangan DPD yang masih jauh dari yang diharapkan. Selama 

ini DPD seperti macan ompong karena dianggap tidak mampu berbuat 

banyak dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ada sisi yang 

menjadi faktor penghambat DPD untuk mengoptimalkan fungsi dan 

perannya di lembaga legislatif. Salah satu problem eksistensial DPD 

adalah UUD 1945. Meski hasil amendemen (empat kali amendemen) 

melahirkan lembaga tinggi negara bernama DPD, namun pada sisi 

lain, dalam amendemen tersebut ada pasal yang mengerdilkan DPD, 

yakni khususnya pasal 22D ayat (2) yang menyatakan ”DPD hanya 

sebatas ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah dan tidak memiliki hak ‘vote’.” Pasal ini menunjukkan 

Indonesia menganut sistem kamar bikameral, tetapi pada sisi lain, 

menunjukkan soft bicameral. Karena terjadi ketidakseimbangan antara 

kekuasaan DPR dan DPD, yang mana posisi DPR lebih kuat daripada 

DPD. Artinya, DPD memiliki legitimasi yang kuat, tetapi kewenangan 

formalnya sangat rendah. Desain konstitusional sistem perwakilan ini, 

seolah kita berada dalam keraguan, antara unikameral dan bikameral, 

sehingga sosok DPD tidak di desain sebagai lembaga tinggi negara 

”yang mumpuni” atau hanya ”pelengkap penyerta”. Sebagai akibat 

desain eksistensial yang mengambang ini, maka kompetensi DPD pun 

hanya periferal, sekedar lembaga pertimbangan bagi DPR dalam 

proses legislasi dan hanya fakultatif dalam pengawasan dan hak 

budget. Sementara juga muncul anggapan bahwa sistem bikameral 

(dengan memperkuat peran DPD) hanya akan menghambat kelancaran 

pembuatan undang-undang. Dengan adanya permasalahan tersebut, 

ada keinginan melakukan terobosan individual dan reformasi 
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kelembagaan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi serta 

kewenangan DPD. Konkretnya, untuk menjawab permasalahan ini 

dalam konteks peran DPD, ada target amendemen konstitusi kelima. 

Amendemen UUD 1945 harus mengakomodasi kepentingan daerah 

untuk membangun dan memberikan peran yang strategis agar DPD 

dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya. Regulasi aturan 

yang mengatur masalah pembangunan daerah serta lembaga yang 

menjalankan peran dalam pembangunan daerah harus terakomodasi 

dalam amendemen tersebut. Usulan untuk memperkuat fungsi dan 

peran DPD dalam sistem bikameral ini, perlu adanya penyempurnaan 

atau sinkronisasi UUD hasil amendemen. Dan untuk mengusulkannya, 

dituntut untuk dapat menggandeng partai agar tercapai 1/3 jumlah 

anggota MPR dan untuk mengubahnya dibutuhkan dukungan partai 

untuk mencapai 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR. Tentu 

saja keinginan ini tidak bermaksud menghidupkan lagi MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara. Sebab MPR sebagai lembaga tertinggi 

negara, memiliki kekuasaan tanpa batas sebagaimana pernah dimiliki 

oleh MPR di masa lalu dan itu dilarang oleh UUD, karena terbukti 

bahwa kekuasaan itu digunakan untuk melanggar UUD. Keberadaan 

MPR sangat unik, karena lembaga semacam ini sulit dicari 

bandingannya di negara mana pun. Dengan kedudukan MPR seperti 

saat ini yang memiliki struktur yang terdiri dari anggota DPR dan 

anggota DPD seperti dalam Pasal 2 ayat (1) UUD, dibutuhkan 

pengkajian mendalam terhadap isu utama untuk menjadikan MPR 

sebagai perwakilan dalam sistem bikameral guna mendukung efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan negara. Guna meningkatkan peran 

MPR sebagai lembaga negara dalam kehidupan bernegara, hanya 

dapat dilakukan dengan mengubah sistem perwakilan sekarang yang 

tidak jelas sistemnya menjadi sistem bikameral di mana 

kedudukannya membawahi DPR dan DPD dan keduanya memiliki 

tupoksi yang seimbang. Kamar DPD berfungsi sebagai kamar 

penyeimbang sehingga dapat mengoreksi kesalahan- kesalahan kamar 

lain. Secara teori, house merepresentasikan rakyat kebanyakan atau 

”common people”, sedangkan ”senate” merepresentasikan orang-

orang yang lebih mapan sebagai pelaksana checks and balances 

terhadap tekanan yang mungkin terjadi dari tekanan opini publik. 
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Selain itu, dalam model bikameral sangat diidealkan oleh negara-

negara yang ingin memaksimalkan proses legislasi yang kuat, 

sehingga berbagai kepentingan masyarakat bahkan kepentingan 

berbagai kelompok kecil atau minoritas dapat terepresentasikan. 

Dalam perkembangan kehidupan demokrasi kita, ada keinginan untuk 

memperkuat otonomi daerah atau desentralisasi fiskal. Bahkan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal cenderung terus menguat. 

Dengan perkembangan ini, memperkuat sistem bikameral atau peran 

DPR dan DPD yang sama-sama kuat, menjadi penting apalagi negara 

kita memiliki wilayah luas, dengan jumlah penduduk besar yang 

disertai keragaman sosial-budaya. Meski negara kita adalah negara 

kesatuan, menerapkan sistem bikameral sebagai model parlemennya 

tetaplah relevan karena menguatnya tuntutan desentralisasi. 

Dalam konstitusi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 

sangat terbatas, kewenangan DPD secara kelembagaan hanya sebatas 

mempertimbangkan tanpa bisa membuat keputusan. Jadi DPD hanya 

layaknya aksesoris atau pelengkap dalam sistem bernegara di 

Indonesia, telah Berkembang pendapat bahwa hanya ada dua pilihan 

bagi lembaga Negara DPD yang saat ini.  Ditambah kewenangannya 

atau sekalian dibubarkan saja karena keberadaannya dianggap hanya 

membebani keuangan negara. Namun, untuk mengkompromikan 

posisi DPD saat ini dengan keberadaan DPR. menambah kewenangan 

DPD tapi hanya sebatas memutuskan permasalahan daerah dan juga 

sumber daya alam (SDA) yang selama ini menjadi konsen para 

senator. Tinggal minta DPR untuk bersidang dan memutuskan 

amandemen Undang Undang Dasar 1945 berkaitan dengan tugas dan 

wewenang DPD,  Namun bila akhirnya DPR menolak usulan 

amandemen UUD 1945, lebih baik, model perwakilan daerah dibuat 

seperti zaman orde baru sehingga tidak terlalu banyak anggaran 

negara yang terbuang sia-sia seperti saat ini.  memandang perlu 

dilakukan amandemen kelima UUD 1945, perguruan tinggi 

merupakan sumber konsepsi atau sumber perspektif, sehingga harus 

lebih banyak mendengar sehingga akan dilakukan hal yang sama 

dibeberapa perguruan tinggi di daerah-daerah,  saat ini isu-isu politik 

berkembang luar biasa secara liar. Sehingga kotak pandora itu bisa 
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dibuka kapan pun oleh orang lain. Itu tidak hanya GBHN atau 

kewenangan DPD. Makanya kita mengantisipasi pemikiran seperti itu. 

pada proses penguatan DPD ini tidak semata-mata datang dari partai 

politik, tapi dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian. Semua 

mempunyai pandangan yang sama, bahwa amandemen merupakan 

kemestian. Proses ini bergulir sangat luar biasa, sangat produktif, 

Untuk saat ini, sudah tak terhitung perguruan tinggi yang meminta 

untuk DPD diperkuat. Lima tahun lalu saja, hampir 80 universitas di 

Indonesia baik dari negeri dan swasta meminta DPD diperkuat. Untuk 

itu kita harapkan tahun ini menjadi momentum amandemen kelima 

UUD 1945 dapat terwujud. pada tahun 2017 nanti, semua akan sibuk 

menyiapkan pemilu serentak dan Pilpres. Sehingga hal itu menyita 

energi politik pemerintah,partai politik, dan DPD. Tetapi agenda-

agenda sebelumnya harus segera dibentuk panitia ad hoc.  

Peran DPD sekarang ini sangat minimal, artinya dalam 

beberapa proses legislasi belum mengoptimalkan peran DPD sesuai 

konstitusi. Problemnya sekarang ini, kita melihat konstitusi sebagai 

hukum positif dalam arti perubahan terjadi, DPD merupakan produk 

dari MPR namun secara konstitusional haknya tidak terlaksana. Hal 

itu tentunya menimbulkan pertanyaan.  Apakah semua pejabat dan 

aparatur negara patuh terhadap konstitusi. Seharusnya, negara hukum 

itu harus tunduk terhadap hukum dan konstitusi. Maka hukum 

tertinggi itu adalah konstitusi,  Oleh karena itu,  problem bangsa yang 

mendasar ini apakah konstitusi atau cara hukum akan lebih efektif 

atau tidak. Mungkin ada masalah dalam hal ini karena ada pandangan 

yang ingin merubah keadaan. Ada yang ingin merubah UUD 1945, hal 

itu sah-sah saja karena kita merupakan bangsa yang ingin baik. Maka 

kemungkinan perubahan itu akan diharapkan, Persoalannya, 

perubahan yang sudah dilaksanakan (keputusan Mahkamah Konstitusi 

terakait kewenangan dan kedudukan DPD dan DPR) belum 

diterapkan. Tentunya hal itu menjadi problem. bahwa akan ada krisis 

konstitusi kalau saja lembaga negara tidak mematuhi institusi itu 

sendiri. 

Sudah saatnya DPD mendorong penguatan kewenangannya 

setelah didirikan sejak 12 tahun lalu, "Sekarang momentum yang tepat 
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untuk penguatan DPD. Hampir 12 tahun DPD berdiri dan kita bisa 

evaluasi keberadaannya, namun ada masalah pada kewenangannya 

yang tidak jelas. Memilih anggota DPD mahal sekali. Anggota DPD 

itu orang terpilih, orang-orang hebat dari setiap provinsi. Jauh lebih 

sulit menjadi anggota DPD dari anggota DPR. Jadi tidak fair 

membiarkan DPD seperti sekarang ini. Negara kita sangat kompleks 

dengan luas wilayah besar, dengan penduduk banyak beragam. Maka 

kita butuh double representative, keterwakilan ganda. Sudah ada 

melalui DPR, yakni partai politik, dan sistem teritorial kedaerahan 

yakni DPD. , dulu waktu MPR Orde Baru, ada anggota Parlemen dari 

Utusan Golongan untuk mengakomodasi kalangan minoritas. Maka 

jika amandemen UUD 45 tentang penguatan DPD dilaksanakan, maka 

tak ada salahnya memasukkan kembali Utusan Golongan ke dalam 

MPR RI atau bergabung dengan DPD. Soal Utusan Golongan perlu 

diadakan, hanya saja  mengingatkan bahwa ada perbedaan Utusan 

Golongan dulu dan saat ini. Kalau dahulu Utusan Golongan langsung 

ditunjuk Presiden, ke depan Utusan Golongan yang menjadi anggota 

Parlemen harus berasal dari kelompok masyarakat atau Ormas kaum 

minoritas yang dipilih sendiri. Mekanisme pemilihan Utusan 

Golongan dilakukan di komunitas masing-masing. Misalnya utusan 

buruh terlebih dahulu melakukan konvensi di organisasinya untuk 

memilih siapa wakil buruh. Organisasi petani, nelayan, pers, dokter 

dan sebagainya bisa punya utusan golongan. Dan dipertimbangkan 

pula TNI dan Polri. Jadi Utusan Golongan ini bisa dibahas dalam 

rangka penguatan kewenangan DPD dalam amandemen UUD 45.  

Sekadar mengingatkan, di UU MD3 yang lama (UU No.27 

Tahun 2009) memang sempat ada perdebatan seputar kewenangan 

DPD dalam pembahasan RUU. Hingga, akhirnya sejumlah pimpinan 

DPD membawa permasalahan ini ke MK. Kemudian, MK akhirnya 

menegaskan bahwa DPD harus dilibatkan sejak awal dalam 

pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah. Namun, pasca 

putusan MK ini, relasi three partit itu tidak tercermin. Pembahasan 

masih dilakukan 0leh hanya DPR dan Pemerintah  Bahkan, bukan 

hanya itu. Dalam UU MD3 yang terbaru, tidak ada ketentuan yang 

melibatkan DPD dalam pembahasan RUU yang menyangkut daerah. 
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Hal ini lah yang membuat DPD kembali meradang, dan berencana 

mengajukan uji formil dan materiil kembali ke MK.Anggota DPD I 

Wayan Sudirta mengaku sudah melakukan berbagai cara terhadap 

kewenangan DPD dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan 

daerah. sikap DPR yang mengabaikan putusan MK sebagai sikap yang 

aneh. Padahal, MK sudah memberikan penguatan kewenangan DPD 

berdasarkan UUD 1945, tetapi DPR dan Pemerintah mengabaikan 

penguatan itu dalam UU MD3. Kalau putusan MK terus diabaikan,  

MK akan mati juga seperti PTUN yang putusannya kerap tidak 

dilaksanakan oleh eksekutif, karena tidak ada sanksi. tidak sedikit UU 

yang dibuat DPR justru mengabaikan putusan MK.  sebenarnya 

apabila tidak ada sanksi formil yuridis, apa tidak ada sanksi lainnya 

bila DPR mengabaikan putusan MK? 

 

TUGAS DAN WEWENANG DPD? 

Tugas dan wewenang DPD, antara lain sebagai berikut. 

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; 

serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. 

3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 

undang-undang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut 

diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan 

pembahasan antara DPR dan pemerintah sehingga menjadi bahan 

bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. 
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4. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan tersebut 

disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

5. 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. Pengawasan tersebut 

merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang 

hasilnya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan 

untuk ditindaklanjuti. 

6. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat 

pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan APBN. 

  

HAK DPD? 

Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, antara lain 

mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut membahas 

rancangan undang-undang. Sebaliknya, setiap anggota DPD juga 

memiliki hak, antara lain menyampaikan usul dan pendapat; memilih 

dan dipilih; dan membela diri. 
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MENATA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

 

Oleh : Sabrina Hidayat 

 

 

Abstrak 

Era reformasi melahirkan keinginan untuk melakukan amandemen 

UUD 1945. Termasuk di dalamnya mengubah sistem ketatanegaraan 

dengan lahirnya lembaga tinggi negara bernama Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD). Di bidang legislatif, fungsi dan kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dirasakan lebih lemah dibandingkan 

dengan kewenangan DPR yang oleh konstitusi juga mempunyai fungsi 

dan kewenangan legislasi.  

Kata Kunci : Penataan Kewenangan-Penguatan DPD 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu agenda utama reformasi adalah perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selama jangka waktu sejak Tahun 

1999 hingga Tahun 2002,  Majelis Permusyawaratan Rakyat telah 

empat kali melaksanakan perubahan yang dimaksud. Dampak dari 

telah dilaksanakannya perubahan konstitusi tersebut memang lambat 

laun telah dirasakan manfaat positifnya dalam mendorong perbaikan 

kehidupan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah perubahan 

Pertama hingga Keempat dilakukan, tidaklah berarti bahwa konstitusi 

hasil perubahan tidak lagi memerlukan perbaikan-perbaikan agar 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Secara substantif, perubahan lanjutan akan 

menyempurnakan saling kontrol dan keseimbangan antara cabang-

cabang kekuasaan yang ada.  

Era reformasi melahirkan keinginan untuk melakukan 

amandemen UUD 1945. Termasuk di dalamnya mengubah sistem 
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ketatanegaraan dengan lahirnya lembaga tinggi negara bernama 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di bidang legislatif, fungsi dan 

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dirasakan lebih lemah 

dibandingkan kewenangan DPR yang oleh konstitusi juga mempunyai 

fungsi legislasi. Fungsi pertimbangan  yang hingga saat ini melekat 

kepada DPD dalam hal-hal yang berkaitan dengan daerah, tentu saja 

berpengaruh kepada kewenangannya yang akan kelihatan sejalan jika 

ia hanya berwenang memberikan pertimbangan atas dapat tidaknya 

sebuah Rancangan Undang-Undang diloloskan. Selain itu, secara 

stuktural, personal DPD juga dinilai masih lemah, sebab orang-orang 

yang menjadi anggota perwakilan rakyat dari DPD belum mewakili 

(secara representatif) semua elemen dan unsur-unsur yang seharusnya 

terwakili yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan 

kewenangan DPD pun seyogyanya seimbang dengan kewenangan 

DPR. 

 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga 

negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk 

mewakili daerah. Salah satu gagasan lahirnya DPD adalah untuk 

meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan 

pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang 

sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR 

(menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan). 

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga kedaulatan rakyat 

yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui 

pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan 

sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 

1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan 

keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan 

berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan 

sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD 

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh 

ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD. 

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih 

melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi 

ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh 
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lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Adapun peresmian 

keanggotaan DPD sekaligus peresmian keanggotaan MPR yang 

ditetapkan satu naskah dalam keputusan presiden. Nama-nama calon 

anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, secara administrasi 

dilaporkan oleh KPU kepada presiden. Anggota DPD sebelum 

memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-

sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang 

paripurna DPD. Tata cara pengucapan sumpah/janji DPD diatur dalam 

peraturan tata tertib DPD. Masa jabatan DPD adalah lima tahun dan 

berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan 

sumpah/janji. Anggota DPD berdomisili di ibu kota negara Republik 

Indonesia, dengan pertimbangan bahwa DPD mempunyai tugas dan 

wewenang yang cukup banyak.  

 

PEMBAHASAN 

Pada awalnya gagasan atau ide utama pembentukan DPD 

adalah sebagai upaya konstitusional untuk lebih mengakomodasi 

aspirasi daerah dalam konteks politik nasional serta dalam 

pengambilan keputusan agenda politik bangsa, khususnya yang 

berkaitan dengan kepentingan dan pembangunan daerah. Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga negara yang 

anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili 

daerah. Dengan kata lain, gagasan lahirnya DPD adalah untuk 

meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan 

pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang 

sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR 

(menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan). 

Meski hasil amendemen (empat kali amendemen) telah 

melahirkan lembaga tinggi negara bernama DPD, namun pada sisi 

lain, dalam amendemen tersebut ada pasal yang mengerdilkan DPD, 

yakni khususnya pasal 22D ayat (2) yang menyatakan ”DPD hanya 

sebatas ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah dan tidak memiliki hak ‘suara’. ”Pasal ini 

menunjukkan Indonesia menganut sistem kamar bikameral, tetapi 
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pada sisi lain, menunjukkan soft bicameral. Oleh karenanya, terjadi 

ketidakseimbangan antara kekuasaan DPR dan DPD, yang mana 

posisi DPR lebih kuat daripada DPD. Artinya, DPD memiliki 

legitimasi yang kuat, tetapi kewenangan formalnya sangat rendah. 

Hal-hal mengenai kewenangan DPD terdapat pada Pasal 22 

UUD 1945, Kewenangan  dimaksud tersebut adalah : 

a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

c. Memberi pertimbangan pada DPR atas rancangan undang-undang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan, dan agama. 

d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya 

ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, hubungan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN, 

pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil 

pengawasan itu kepada DPR. 

  Indonesia memiliki dua lembaga perwakilan, yakni Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Dalam ilmu politik dan ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan seperti 

ini biasa disebut sebagai negara yang menganut sistem dua kamar 

(majelis) atau disebut bikameral. Sementara sebutan bikameral untuk 

sistem parlemen Indonesia, tidak pernah secara formal dituliskan, 

dalam bentuk dasar hukum apa pun. Yang berkembang itu hanya 

interpretasi akademik saja (dalam ilmu politik dan ketatanegaraan) 

atau mungkin dalam politik pragmatis saja. Dalam negara demokrasi 
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yang menganut sistem bikameral adalah wujud institusional dari 

lembaga perwakilan atau parlemen yang terdiri atas dua kamar 

(majelis). 

Keberadaan DPD dimaksudkan memiliki peran yang strategis, 

yakni sebagai kanalisasi untuk mewujudkan desentralisasi, yaitu 

memberikan peran kepada daerah untuk maju dengan mengelola 

sumber daya dan sumber dana di daerah untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Adanya DPD akan 

meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah dalam memperjuangkan 

aspirasi daerah secara langsung di tingkat pusat. Dalam  praktik sistem 

politik saat ini, peran tersebut tidak dapat optimal dilakukan oleh 

DPD. Ada keinginan kuat perlunya institusi sosial yang mumpuni 

untuk mampu mendeteksi akar permasalahan daerah dan membawa 

formula pembangunan yang tepat sampai ke pusat. Sementara 

keinginan itu tidak didukung oleh kewenangan yang dimiliki. 

  

KESIMPULAN 

a. Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, dimana hak 

yang dimaksud sekaligus juga merupakan kewenangannya yaitu 

antara lain mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut 

membahas rancangan undang-undang. Selain itu, setiap anggota 

DPD juga memiliki hak, antara lain menyampaikan usul dan 

pendapat; memilih dan dipilih; serta membela diri. 

b.  Dengan adanya kondisi-kondisi sebagaimana yang diuraikan di 

atas, maka tindakan melakukan penataan kembali kewenangan 

DPD yang cenderung ditujukan untuk penguatan fungsi dan 

kewenangannya, adalah menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena 

itu dalam rangka penataan kewenangan DPD yang ditujukan 

untuk penguatan kelembagaan DPD, maka tidak ada kata lain 

selain harus segera dilakukannya amandemen atau perubahan 

konstitusi yang Kelima. 
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SARAN  

Penataan fungsi dan kewenangan DPD tersebut dapat dilakukan 

dengan tetap berpatokan pada fungsi dan kewenangan yang telah 

diatur sebelumnya. Beberapa usulan perubahan/perbaikan/penguatan 

yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan 

sistem ketatanegaraan saat ini, antara lain : 

Fungsi DPD, antara lain:  

a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan 

pertimbangan dan ikut memutuskan dalam hal yang 

berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; 

b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 

 

Tugas dan wewenang DPD, sebagai berikut. 

a. DPD dapat mengajukan kepada DPR, Rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan 

pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran, 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan 

pertimbangan keuangan pusat dan daerah, bahkan 

dilibatkan juga dalam pengambilan keputusan; 

b. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR 

maupun oleh pemerintah. 

c. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

rancangan undang-undang APBN, rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk 

tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara 
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DPR dan pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR 

dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. 

d. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dan 

dilibatkan pula bersama-sama DPR dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan 

tersebut, dan menyampaikan secara tertulis sebelum 

pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

e. 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. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang yang hasilnya 

disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan 

untuk ditindaklanjuti. 

f. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari 

Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan 

membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan APBN. 

Terkait dengan gagasan sistem bikameral yang kuat, hendaknya 

segera ditindaklanjuti dengan cara segera melengkapi kewenangan 

masing-masing kamar (DPR dan DPD) dengan kewenangan yang 

sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain, yang disesuaikan 

dengan asal usul keanggotaan masing-masing. Keanggotaan yang 

dimaksud adalah; untuk DPR anggota-anggotanya merupakan 

perwakilan dari partai politik, sedangkan anggota-anggota DPD 

merupakan perwakilan dari utusan daerah yang merupakan 

representasi seluruh rakyat yang ada di daerah-daerah.  

Dari segi keanggotaan, DPD yang memiliki karakter 

keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, jumlah anggotanya jauh 

lebih sedikit dibanding jumlah anggota DPR yang duduk di legislatif. 

Oleh karena itu perlu diadakan perubahan pula terhadap mekanisme 

pemilihan anggota dalam hal menambah jumlah keanggotaan DPD 

sehingga menjadi berimbang dari segi jumlah anggotanya. 
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