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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 Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah 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 Negeri 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 6 Oktober 

2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok 

Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat 

lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah 

tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Jawa 

Tengah diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai 

berikut: Syamsul Bahri, Jafar Hafsah, Otong Abdurahman, Fuad 

Bawazier, I Wayan Sudirta, dan Ali Masykur Musa. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Jawa Tengah 

ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain 

yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan 

Riau. 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 
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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 

 

Menyoal peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 

berdasarkan hasil penelitian hampir semua informan mengatakan bahwa 

DPD sangat diperlukan, hal ini didasarkan kepentingan masyarakat hanya 

saja DPD saat ini belum mampu untuk berkiprah lebih banyak. 

Peran ideal DPD dan DPR hendaknya merupakan peran seimbang. 

Peran DPD sebaiknya ditata dalam posisi parlemen dua kamar sehingga 

benar-benar setara dengan DPR. 

Pengawasan yang ideal oleh DPD adalah pengawasan yang mampu 

berdampak langsung untuk kepentingan masyarakat. Fakta normative, ada 

banyak agumen yangn konstruksi dengan diskusi Panjang ; ada 

pembicaraan DPD dibubarkan dan pembicaraan pertama berasal dari 

partisan, bukan akademisi, bukan berpikir konstruktif, bukan dibubarkan 

tetapi bagaimana merekonsruksi fakta normative dalam addendum dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Fakta Empirik ; faktak ketika DPD tidak 

maksimal memberikan peran penyeimbang dalam kekuasaan legislative, 

karena konstruksi hukumnya, good will dari pimpinan, dan dari 

masyarakat kita masig gamang dan tidak paham secara keseluruhan 

mengenai peran DPD sebagai representative daerah yang harusnya eksis, 

DPD harusnya banyak memberikan peran sebab argument territorial 

menjadi kekuatan DPD. 

Soal eksistensi DPD, terdapat pertanyaan, kenapa DPD masih 

penting, sebab DPD lahir untuk melembagakan utusan daerah pasca 

reformasi, fungsi ada check and balances dan akuntabilitas horizontal. 

Fungsi DPD keseimbangan dan pengawasan ada, sebab DPR merupakan 

represensi dan prefensi politik, sementara DPD preferensinya daerah 

bukan politik. 

Faktanya, Parlemen Indonesia bicameral yang lemah. Legitimasi 

politiknya sama-sama kuat (bahkan legistimasi DPD lebih), tetapi DPR 

diberikan kewenangan yang kuat, DPD diberikan kewenangan yang 

lemah. 

Penguatan atau penggandaan, jalannya bagaimana; yakni hukum, 

regulasi. Harus mengatur mengenai Lembaga-lembaga negara lainnya. 

Teori gerhana, maka tidak ada dua alternative, komprehensif atau partial 
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amandemen. Efektif lewat amandemen konstitusi sebab mengatur 

hubungan Lembaga negara dengan Lembaga negara lainnya.  

Kenapa DPD tidak banyak dikenal, ada wewenang yang kurang: 

anggota DPD tidak memiliki kewenangan terkait anggaran, pada hal 

fungsi anggaran sangat “seksi” di masyarakat. Aspirasi masyarakat 

harusnya bisa direalisasi, tetapi DPD hanya memiliki fungsi anggaran 

sangat terbatas dibidang anggaran. Misalnya, ada salah satu fungsi terkait 

dengan otonomi daerah adanya wewenang dalam fungsi anggaran, 

dimana bisa diberikan ke daerahnya masing-masing. 

Ada beberapa peran yang perlu diperluas; bagaimana DPD terlibat 

secara aktif dalam penyusunan RAPBN melalui mekanisme Musrenbang 

seabagai representasi kedaerahan. 

Dalam konteks penguatan dukungan publik, kekuatan anggota 

DPD di level daerah harus ditingkatkan, maka harus mendorong isu-isu  

strategis daerah, suara isu yang digiring isu public adalah harusnya 

berasal dari anggota DPD. 

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya DPD melakukan 

langkah-langkah politik yang intensif, konstruktif dan sistimatis dengan 

DPR dan Presiden. DPD secara internal perlu merumuskan ketentuan 

pembentukan UU yang mengacu kepada putusan MK. Dan eksternal 

DPD harus melibatkan stakeholder, pakar/akademisi, dan berbagai 

komponen bangsa lainnya dalam proses pembahasan RUU di DPD 

gunakan mendapatkan rumusan RUU yang optimal dan komprehensif. 

Gagasan pembentukan DPD pada hakikatnya untuk memperkuat 

intergrasi bangsa. Alasan keberadaan DPD yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dalam konteks perumusan 

kebijakan nasional bagi kepentingan negara dan daerah-daerah sekaligus 

merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemberdayaan daerah dan 

masyarakat yang ada di Indonesia. 

Dalam hal keterwakilan DPD dalam peran isu strategis daerah, 

harus memiliki rencana strategis yang berkaitan dengan daerah yang 

diwakilinya baik secara umum, program tahunan dan program daerahnya. 
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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 Universitas Negeri Semarang, di Aston 

Hotel Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 6 Okrober 2016. 

 

Narasumber: Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd (Guru Besar Fakultas 

Ilmu Sosial UNNES) 

- Atas dasar penelitian, perlu adanya DPD di tengah-tengah 

masyarakat, hampir semua informan mengatakan bahwa DPD 

sangat diperlukan, hal ini didasarkan kepentingan masyarakat 

hanya saja DPD saat ini belum mampu utnuk berkiprah lebih 

banyak. 

- Peran ideal DPD dan DPR RI hendaklah merupakan peran 

seimbang. Peran DPD sebaiknya ditata dalam posisi parlemen 

dua kamar sehingga benar-benar setara dengan DPR RI. 

- Pengawasan yang ideal oleh DPD adalah pengawasan yang 

mampu berdampak langsung untuk kepentingan masyarakatnya. 

- Perlunya urgensi peningkatan pengawasan DPD. 

- Berdasarkan hasil kajian: kiprahnya sudah dirasakan oleh 

masyarakat tapi belum maksimal. Keberadaan utusan daerah 

yang sekarang formatnya DPD sudah dipikirkan jauh oleh 

pendiri Negara, lihat Pasal 2 UUD 1945, adanya regional, 

politikal, dan functional representatives; adanya utusan daerah 

dan utusan golongan.  

- Paska reformasi, dengan adanya amandemen UUD, lahirlah DPD 

yang dianggap sebagai penguat ikatan daerah.  

- Sekarang: keberadaan DPD sangat terbatas kewenangan 

konstitusionalnya. Lihat Pasal 22D UUD, dapat mengajukan, 

ikut membahas, dapat melakukan pengawasan. UU MD3 adanya 

ketentuan rancangan UU kalau disetujui oleh rapat pleno yang 

diajukan oleh DPD harus berubah menjadi RUU yang diajukan 

oleh DPR.  
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- Apabila pertimbangan DPD yang disampaikan DPR tidak dapat 

jawaban, DPD boleh meminta penjelasan, dan balasan DPR itu 

bersifat tertulis yang tidak diumumkan dalam sidang terbuka.  

- Satu-satunya jalan: amandemen UUD khusus tentang pasal-pasal 

terkait dengan DPD dan relasi DPD dengan DPR. 

- Fakta: 2014-2016 baru 84 produk yang dihasilkan DPD. 

Amandemen UUD 22D jangan terjadi marginalisasi terhadap 

DPD tapi kandas di sidang paripurna. Usulan selanjutnya, 

amandemen komprehensif terkait berbagai aspek, namun tidak 

berhasil. 

- Perlu ada penguatan DPD berbasis politik; lobi politik untuk 

amandemen UUD agar disetujui oleh fraksi. 

 

Narasumber: Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., MSi (Dekan FH Universitas 

Negeri Semarang) 

- Seringkali pakar tergesa-gesa dan lupa bagaimana 

merekonstruksi UUD 1945 

- Perubahan secara normative harus hati-hati, perubahan 

addendum pertama sebagai bentuk amademen.  

- Fakta normatif: ada banyak argument yang dikontrsuksi dengan 

diskusi panjang; ada pembiacaraan DPD dibubarkan dan 

pembicaraan pertama berasal dari partai politik bukan akademisi, 

bukan berpikir konstruktif  

- Bukan dibubarkan, tapi bagaimana merekonstruksi fakta 

normatif dalam addendum dalam UUD 1945 

- Fakta Empirik: fakta ketika DPD tidak maksimal ketika dalam 

memberikan peran penyeimbang dalam kekuasaan leguslatif, 

karena konstruksi hukumnya, good will dari pimpinan, dan dari 

masyarakat kita masih gamang dan tidak paham secara 

kesuluruhan mengenai peran DPD sebagai representatif daerah 

yang seharusnya eksis, DPD harusnya banyak memberikan peran 

sebab argument territorial menjadi kekuatan DPD.  
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- Seharusnya DPD meyakini posisinya sangat kuat dalam konteks 

NKRI, maka DPD harus seimbang dalam konteks kekuasaan 

legislatif.  

- Penguatan secara substansi: harus tetap ada addendum, perkuat 

UU MD3; penguatan melalui RTL secara substansi dan normatif; 

membangun sinergitas kelembagaan. Perlunya suatu pranata 

sosial yang memahamkan peran DPD di masyarakat, perlunya 

suatu lembaga yang dibentuk oleh DPD dalam menjelaskan 

Tupoksinya kepada masyarakat, bagaimana kita memberdayakan 

lembaga masyarakat daerah dalam Tupoksi DPD 

- Fakta: lembaga daerah punya peran luar biasa, UU Desa No 6 

Tahun 2014 seharusnya bisa menjadi lahan DPD untuk lebih 

eksis. 

- Konstruksi: addendum harus ada, harus dikonstruksi secara benar 

dan sinegritas antara legislative yudikatif dan eksekutif harus 

jelas, sehingga DPD menjadi kuat.  

- Bagaimana akselerasinya: berdasar pada dimana letak posisi 

DPD, yakni sejajar dengan DPR, sebagai lembaga 

Negara/kekuasaan legislatif, mestinya adanya keseteraan 

kewenangan pembahasan oleh DPR, meninjau kembali 

kewenangannya pada pola membahasa dan mengawasi, sebab 

semuanya berbasis daerah dan yang paling tahu perihal urusan 

daerah adalah DPD. 

 

Narasumber: Dani Muhtada, Ph.D (Dosen FH Universitas Negeri 

Semarang) 

- Apakah kita masih perlu DPD, apakah fungsi sudah tepat, apakah 

fungsinya sudah sesuai dengan perannya, apakah fungsinya perlu 

ditingkatkan, dan apakah perlu ada peningkatan undang-undang. 

- Soa eksistensi DPD: kenapa DPD masih penting, sebab DPD 

lahir untuk melembagakan utusan daerah pasca reformasi, fungsi 

DPD ada check and balances dan akuntabilitas horizontal: 

authoritarian, delegative democracy, representative democracy. 

Delegative democracy: sudah ada pemilu dan akuntabilitas 

vertical tapi belum ada horizontal akuntabilitas, check and 

balances. Fungsi DPD membuat fungsi check and balances itu 
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ada, sebab DPR merupakan represensi dan preferensi politik, 

sementara DPD preferensinya daerah bukan politik. 

- Apakah DPD sudah tepat, itu tergantung. Kriteria Kekuatan 

bicameral itu ada dua: (1) kewenangan dan kekuatan yang sama 

(2) basis pemilihan yang berbeda; jika lemah sama-sama dua 

kamar tapi ada dominasi 

- Faktanya: kita bikameral yang lemah. Legitimasi politiknya 

sama-sama kuat, DPR diberi kewenangan yang kuat tapi DPD 

diberi kewenangan yang lemah. 

- DPD: dapat mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas tapi 

tidak ada kewenangan memutus apakah RUU itu lolos atau tidak; 

fungsi pengawasan 

- Kelemahan: DPD itu inferior dibandingkan mitranya, padahal 

basisnya sama-sama kuat; DPD kita semacam dewan penasehat; 

tidak punya kekuasaan legislasi (hanya mengusulkan saja), ada 

fungsi legislasi tapi bukan policy maker, 

- Apakah fungsi DPD sudah tepat: ternyata belum cukup. (1) 

penguatan peran, (2) perluasan peran.  

- Penguatan peran: hanya mengusulkan RUU jadi diperkuat 

apakah RUU itu lolos atau tidak, pengawasan tidak hanya 

mengawasi 

- Perluasan: DPD sama dengan senat di Amerika Serikat, sama-

sama bentuk representasi, karakter sama, tapi wewenangnya jauh 

berbeda. Perluasan: minimal sama dengan Amerika, bisa 

memilih pejabat Negara, hakim agung, dsb. Caranya: (1) 

dukungan publik, dan (2) dinamika politik. Harus melalui 

amandemen UUD. 
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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; 

  

Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Si  

- Kita selalu diperdebatan kewenangan dan peran. 

- Awal reformasi ingin kekuasaan terbagi rata, jangan ada yang 

lebih, tapi faktanya ada yang kuat ada yang tidak, maka tugas 

kita adalah menyeimbangkan.  

- Maka Peran menjadi sangat penting, bagaimana menguatkan 

peran. 

 

Dr. Teguh Yuwono, M.Pol  

- Ketika muncul di media, apakah soerang ketua DPD ditangkap 

KPK apakah DPD harus dibubarkan, apakah menteri tertangkap 

KPK apakah kabinet harus dibubarkan, persoalan bukan bubar 

atau tidak. Persoalan menyangkut kebutuhan: jangan dibubarkan, 

DPD harus digandakan. Ada satu yang hilang dalam system 

demokrasi teori perwakilan: liberty rights diberikan kepada 

kompetisi bebas melalui DPR RI, perwakilan menggunakan 

terriroty rights dan ini ada di DPD, ada satu lagi yang kita lupa 

yakni volutarian rights hak-hak komunitas/golongan. Sempat 

dipersoalkan apakah golongan hanya mewakili yang besar seperti 

NU dan Muhammadiyah saja.  

- Yang terjadi di Amerika, DPR RI bukan kongres, kita tidak bisa 

melakukan strong bicameral, sebab strong bicameral itu 

separation of power. Kita tidak bisa dan relevan sebab weak atau 

strong, tapi effective bicameral, sebab kita tidak secara persis 

mengakui effective bicameral itu.  

- Kalau penguatan atau penggandaan, jalannya bagaimana: yakni 

hukum, regulasi. Harus mengatur mengenai lembaga-lembaga 

Negara lainnya. Teori gerhana, maka tidak mungkin ada dua 

alternatif, komprehensif atau partial amandement. Efektif lewat 

amademen konstitusi sebab mengatur hubungan lembaga Negara 

dengan lembaga Negara lainnya.  
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- Kalau parsial, itu hanya menyelesaikan masalah dengan DPD 

(Pasal 22C dan 22D), harusnya komprehenseif (cek Pasal 20 

UUD mengenai pembahasan legislasi: Presiden dan DPR), kalau 

amandemennya sebagian yang dirubah hanya pasal yang 

berhubungan dengan urusan daerah.  

- Pentingnya: ada gagasan, kembali ke UUD dengan Dekrit 

presiden, tapi tidak mungkin dan relevan 

- Alternatif lainnya: bukan lagi weak, strong, effective bicameral, 

tapi dengan unicameral dengan memasukan fraksi utusan daerah 

dan utusan golongan, dan tidak hanya satu. 

 

Joan Rifai  

- DPD sudah 12 tahun sejak pemilu tahun 2004, satu hal yang kita 

lakukan harusnya adalah adanya evaluasi secara menyeluruh 

terkait dengan kelembagaan DPD. 

- Terkait dengan wewenang dan peran, bentuk evaluasi bukan 

hanya seperti itu tapi bagaimana kita memilih wakil kita di 

daerah dengan mekanisme yang bisa kita perbaiki. 

- Kami orang politik tidak banyak tau yang sudah dilakukan oleh 

DPD apalagi masyarakat awam. Harusnya ada seleksi yang rinci 

dan ketat, sebab DPD menyuarakan suara-suara di daerah. DPD 

juga harus paham bagaimana orang DPD memiliki peran di 

daerahnya baik melalui media massa ataupun sosial 

- DPD yang terpilih, harusnya DPD punya kesempatan 

menyampaikan apa yang sudah dilakukan.  

- Terkait pasal 22D, ini kelemahan kita dan sudah disampaikan 

dengan Bahasa yang lemah “dapat”, “ikut”, bisa iya dan bisa 

tidak, dan ini harus dibenahi. Maka seharusnya ini diamandemen. 

Pasal 22D tidak perlu disebutkan dalam UUD tapi cukup dalam 

UU sebab nanti kalau ada perubahan tupoksi tidak perlu 

mengamandemen UUD. 

- Kenapa DPD tidak banyak dikenal, ada wewenang yang kurang: 

anggota DPD tidak memiliki kewenangan terkait anggaran, 

padahal fungsi anggaran ini sangat “seksi” di masyarakat. 

Aspirasi masyarakat harusnya bisa direalisasi, tapi di DPD tidak 
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ada fungsi anggaran ini. Misalnya: ada salah satu fungsi terkait 

dengan otonomi daerah adanya wewenang dalam fungsi 

anggaran, dimana bisa diberikan ke daerahnya masing-masing. 

 

Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc  

- Historis perkembangan Lembaga Negara di Indonesia: DPR 

lewat parpol dan dianggap tidak mewakili seluruh rakyat, maka 

ada MPR.  

- Setelah amandemen UUD: MPR DPR DPD 

- Proses pembentukan DPD; ada Tarik menarik kepentingan 

politik, sehingga muncul kompromi dan dampaknya fungsi dan 

kewenangannya terbatas sehingga hanya sebatas ornament. 

Khawatir fungsi DPD yang kuat dan membawa bentuk Negara 

federalism. Kalau DPD punya hak veto, maka ada khawatir 

memiliki kekuatan dalam pembahasan UU dan khawatir 

membawa kekuatan daerah yang merubah sistem 

- Dua kamar seharusnya punya fungsi saling control saling 

seimbang, DPD boleh menyusun dan membahas RUU sejak awal 

(Putusan MK). 

- Kiprah peran, ada atau tidak: sampai saat ini, DPD berperan 

membuat 518 putusan, 57 usul RUU, 257 pandangan pendapat, 

18 pertimbangan, 58 pertimbangan anggaran, dsb. Sudah ada tapi 

sosialisasinya kurang. 

- Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah sudah 

tepat, ada hubungan DPD dengan lembaga Negara yang lain tapi 

hanya masalah tertentu yang bersifat pertimbangan 

- Check and balances, bikameral DPD harus setara dengan DPR, 

sama-sama dalam rancangan RUU dan hak veto.  

- Keberadaan DPD sebagai senator menjadi perwakilan daerah 

yang diwakilinya, dan suasana DPD melemahkan demokrasi, ada 

sinyal lembaga perwakilan daerah untuk diperkuat shingga 

berperan sebagai penyambung masyarakat daerah.  

- Politik DPD harus diperkuat eksistensinya, mempertags fungsi 

dan tugas dari sekedar pelengkap menjadi seimbang, memiliki 
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legitimasi kuat dalama konteks kewilayahan, dengan mekanisme 

pilihan persoarangan di daerah. 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq MA  

- Prinsipnya DPD setuju untuk dikuatkan: apakah bikameral yang 

sama-sama kuat, jika iya harus diamandemen, tidak cukup 

addendum.  

- Amandemen perlu dilakukan, bahkan sampai kepada turunannya. 

Dalam penentuan orang oleh pilihan, tapi orang-orang yang 

mewakili daerahnya justru tidak paham daerahnya sebagai 

ditentukan oleh partainya. Setuju utusan golongan 

- Produk reformasi tidak boleh ke belakang, tapi demokrasi secara 

langsung bukan tanpa kekurangan. MUI pernah 

merekomendasikan pemilihan gubernur dan walikota melalui 

sistem perwakilan, sebab biaya penyelenggaranya mahal 

sehingga banyak terjadi suap menyuap, mahar, dsb, dan ini 

menjadi pendidikan politik yang buruk. Satu-satunya cara adalah 

amandemen.  

 

I Wayan Sudirta, S.H  

- Masalah perwakilan teritorial, sesungguhnya sebuah Negara bisa 

berdiri ada beberapa syarat-syarat lain. Ada wakil rakyat, wakil 

Negara, dan wakil daerah harus ada ketiganya.  

- DPD seperti penasehat saja, maka forum ini berharga. 

- Proses bagaimana DPD itu ada dengan segala kekurangannya, 

ketiga makalah mendukung penguatan DPD.  

- Satu catatan: ada MoU yang menyatakan 35 PT negeri dan 

swasta membuat petisi ingin membuat DPD dengan amandemen, 

di kalangan akademisi tidak memperoleh masalah.  

- Apakah cukup dengan dukungan akademisi dan dukungan 

masyarakat, sesungguhnya hanya 10 partai sehingga seharusnya 

kita melobi ketua ketua dari partai partai yang berpengaruh agar 

mendapatkan dukungan. 
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- Dalam kacamata politik hari ini, DPD tidak beruntung. Maka 

solusi: sambil menunggu amandemen ada teori kewenangan dan 

peranan, kalau kewenangan belum diberikan peranan.  

- Kewenangan tetap penting dalam konteks saat ini, bukan hanya 

peran. 

- Pilihan: diperkuat, tetap, atau dibubarkan. Soal DPD tidak 

muncul: tidak ada anggota DPD yang berani bertemu masyarakat 

dengan kewenangan yang minim, sebab sering ditagih 

masyarakat nantinya.  

- Bisa ditafsirkan 22D: DPD bisa membuat UU tertentu bersama 

DPR tapi nanti dipandang bersilat lidah. 

- Kami cenderung memperkuat DPD. Pihak yang tidak setuju 

diperkuat karena tiga alasan: (1) karena akan mengambil 

kewenangan DPR, (2) pembahasan menjadi bertele-tele, (3) takut 

sekali kalau ada kekuatan DPD mengarah kepada federalism. 

Padahal tidak akan mengambil kewenangan DPR justru 

seharusnya menambah kekuatan. Kalau kuat tidak membuat 

pembahasan menjadi bertele-tele. Memperkuat federalisme, 

kelahiran DPD sebagai produk otonomi daerah itu justru 

memperkecil konflik daerah untuk muncul keingingan 

separatisme. Sekarang isu separatisme hilang, artinya cita-cita 

UUD perlu ikatan kedaerahan dalam konteks NKRI, DPD lahir 

untuk menguatkan itu, sebab tokoh DPD pertama adalah tokoh-

tokoh masyarakat sebelum partai politik masuk.  

- Tafsir ganda DPR soal pertimbangan.  

 

Andreas Pandiangan  

- Perilaku politik masyarakat kita, sebab unsur opini publik 

menjadi sangat penting.  

- Respon pemilih saat pemilihan legislatif; kajian bahwa pemilih 

di Indonesia mendapat hak memilih surat suara, tapi saat 

menghitung surat suara. Terjadi fluktuasi suara sah terhadap 

DPD, tidak ada daerah yang tahun ini naik. Padahal dari sesi 

formalitas, pemilih lebih gampang melakukan pemilihan DPD 

tanpa preferensi politik dan tertentu. 2014 tinggi dan tahun ini 
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turun, pelu dilakukan kajian khusus perilaku politik untuk: 

masuarakat tahu atau tidak DPD; masyarakat tau atau tidak 

calonnya.  

- Ada beberapa hal, dalam UU MD3, salah satu kewajiban yang 

belum terlihat kewajiban menampung dan mengakomodir 

aspirasi rakyat. Seharusnya bisa diambil dalam: pengelolaan 

aspirasi daerah. Negara belum mengatur dan mengelola 

manajemen aspirasi, dari partai politik itu punya, sedangkan 

DPD masih jemput bola dan tidak terstruktur. Harusnya DPD itu 

aspirasi kewilayahan. Pengelolaan dilakukan secara sadar, ada 

manajemennya dan bagaimana dikelolanya jelas. 

 

Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 

- Sangat setuju DPD dikuatkan, dilihat dengan cara pengisian 

anggota DPD dengan sama sulitnya dan sama mahalnya dengan 

DPR, anggota DPD punya legitimasi yang kuat dari rakyat 

mewakili daerah yang diwakilinya.  

- Kalau DPR mau, bisa dilakukan pembagian tugas antara DPR 

dan DPD. Satu-satunya jalan dengan amademen, tapi sulit sebab 

syaratnya harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR. Perlu dukungan 

yang besar lagi dari rakyat. 

- Pembagian tugas DPD DPR sesuai dengan yang diberikan UU, 

perihal RUU tentang otonomi daerah dsb, yang lain kepada DPR 

- Syarat-syarat anggota DPD: anggota DPD sebaiknya dipilih dari 

tokoh masyarakat bukan dari Parpol, sebab Parpol sudah ada di 

DPR.  

 

Adi Eko  

- Ada perkembangan di DPD perihal tugas, tapi di sisi lain lebih 

berkualitas yang dulu karena Tokoh Masyarakat. 

- Dipertimbangkan 1 Provinsi: 4, proporsionalitas. 

- Kenapa DPD tidak diketahui orang, karena memang DPD 

perorangan bukan partai. Kualitas kelembagaan tergantung 
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personalnya. Kelemahannya: aspirasinya hanya aspirasi 

kelompok, missal di Tokoh PGRI yah aspirasinya guru-guru.  

- Ada anggaran aspirasi di DPD tapi tidak diterapkan secara baik, 

sehingga kurang tersosialisasi.  

- DPD anak kandung reformasi, nah kalau ini dihilangkan maka ini 

menjadi tanda tanya besar, maka setuju untuk tidak dihilangkan 

melainkan diperkuat. 

- Maka: diamandemen atau bubarkan. 

 

Tsalis  

- Harusnya dalam pengelolaan Negara, jangan sampai ada 

pemubadziran dalam penyusunan lembaga Negara, maka peran 

DPD saat ini tidak jelas dan tidak ada fungsi tegasnya. Padahal 

porsi anggaran untuk DPD cukup besar, sehingga seharusnya 

menjadi maksimal kinerjanya.  

- Jalan satu-satunya: ada penataan diperkuat kewenangan DPD. 

Kewenangan belum diikuti dengan kewenangan yang ditambah 

disertai dengan system pengawasan DPD yang terstruktur dan 

terukur. Kalau DPR yang menyelewengkan, ada partai yang 

menegur, namun DPD belum ada seperti apa system kontrolnya. 

Kekuatan yang ditambah tanpa disertai system control itu 

berbahaya. 

- Dalam pemantau pemilu, pemilihan anggota DPD karena cantik, 

unik atau asal, jarang pemilih tau profil DPD. Harusnya 

pesyaratan seorang calon DPD harus ditata, tidak muncul karena 

eks alumni partai yang tidak dipakai, atau karena bombastis 

karena dia orang media, maka persyaratan juga harus dibenahi.  

- Kalau DPD seolah-olah seperti golongan, sebaiknya harus ada 

unsur golongan di DPD untuk mengakomodir, golongan muncul 

yang merepresentasikan tokoh daerah.  
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Dr. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum  

- Bagaimana solusi DPD ke depan, hasil kajian Lemkaji: (1) 

strong bicameral yang posisi DPR DPD sama pasal 22D dirubah 

(2) cukup UU, toh MK sudah memberi sinyal; (3) DPD tidak 

usah ada, MK tidak usah ada, kembali ke UUD sebelum 

perubahan. Satu varian alternative: biar kuat dibuatlah sebuah 

fraksi daerah di DPR yang tentu UU pemilu harus dirubah, 

Suduknya harus dirubah, mentok lagi maukan DPR mau 

merubah UU MD3 yang menurut UU yang memegang kekuasan 

legislasi budgeting itu DPR. 

- Asumsi pertama kenapa sulit dirubah: memang desain penyusun 

perubahan UUD: meningkatkan degree or representativeness-

nya; semua perwakilan dan permusyaratan harus elected by 

election, desain dari perubahan UUD mengangkut DPD tidak 

pernah disebut bicameral dan tidak pernah disebut senator.  

- Kalau dirombak, merubah pasal 1 (2), pasal 20, pasal 23 tentang 

APBN, dan Pasal 24. Dan ini sulit. Hanya terjadi perubahan DPD 

jika terjadi Reformasi Jilid II, harus merubah secara holistik. 

- Harus kembali ke UUD 1945, kembali ke Khittah 1945.  

 

KH. M. Adnan 

- Keberadaan DPD dan Penguatan. Bagi NU, ada tapi tidak ada. 

Ada beberapa problem teknis: (1) DPR RI itu Kyai, DPD itu 

Gus, konsep pesantren; peran DPD itu sendiri. Yang meningkan 

penguatan seharusnya tidak seolah-olah penambahan, tapi bisa 

juga ekstensifikasi. 

- Bagaimana bisa eksis dalam keterbatasannya, adalah 

mengoptimalkan peran mereka dari pada menungguh 

penambahan peran yang tidak jelas kapan direalisasikan.  

- Ini terkait bagaimana memainkan dan menguatkan perannya. 
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Abhan, S.H  

- Peran DPD ketika advokasi UU Desa yang sejauh ini terlihat.  

- Indonesia bukan hanya merepresentasikan parpol saja, tapi juga 

wilayah, maka DPD tetap diperlukan, tapi mekanisme politiknya 

tetap harus melalui mekanisme pemilu.  

- Soal akuntabilitas publik: kontrol. Kalau di parpol ada 

mekanisme recall oleh parpol, kalau DPD diperkuat akuntabilitas 

publiknya mekanismenya seperti apa, harus dirumuskan soal ini, 

siapa yang mengontrol mereka. 

- Ada beberapa peran yang perlu diperluas: bagaimana DPD 

terlibat secara aktif dalam penyusunan RAPBN melalui 

mekanisme Musrembang sebagai representasi kedaerahan.  

 

Dr. Edi Lisdiyono, S.H, M.Hum. 

- DPD RI dilantik 128 orang,  

- Keberadaan DPD secara politik hanya dapat memberikan 

masukan tetapi tidak melakukan suatu perbuatan. Peran DPD 

seperti apa seharusnya jelas.  

- Bagaimana kontribusi hasil diskusi,  

- Bagaimana kewenangan DPD: mau diperkuat atau dibubarkan 

berarti harus tetap amandemen. Kalau Dekrit itu berbahaya, 

sebab resikonya besar. Amandemen tapi tidak dilakukan Dekrit. 

- Setuju DPD diperkuat, tapi kalau DPD diperkuat tidak ada 

komitmen maka sulit.  

- Bagaimana Perguruan Tinggi memberikan peran pada partai 

politik agar partai politik ini mengerti. FGD semacam ini hanya 

membuang-buang uang Negara 
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Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H  

- Apakah DPD bisa dipersamakan dengan Senat, maka 

jawabannya tidak, jelas keduanya berbeda. 

- Perlu dipertimbangkan, jika terjadi deadlock antara DPD dan 

DPR maka muncul MPR 

- DPD itu territorial representatives, bukan masalah golongan. 

Sejauh ini jelas terlihat golongan, harusnya perwakilan darah tau 

dari mana adalah mereka yang telah mampu bekerjasama dengan 

pemerintahan daerahnya.  

- Kalau kembali ke UUD akan merubah pola semuanya 

- Kalau menjadi fraksi utusan daerah, kemudian menjadi DPD 

- Kalau kedudukan DPD dan DPR sama, MPR posisinya mau 

dimana? 

- Kalau mendesain kembali Negara kita melalui pancasila bukan 

melalui one man one vote, tapi melalui musyawarah.  

 

Fuad Bawazier  

- Bicara soal DPD adalah soal power dan dukungan,  

- Ada yang berpendapat kembali ke UUD 1945: ada utusan 

golongan dan daerah.  

- Semua kemungkinan itu bisa asal power-nya. 

- Ada pendapat penguatan melalui amandemen, atau melalui UU 

 

Nugroho  

- Diskusi penguatan peran DPD dalam konteks penguata 

kelembagaan, bicara soal akuntabilitas anggota DPD secara 

keseluruhan belum kita dalami lebih jauh, dan ini penting. 

- Penguatan DPD sangat setuju, kejenuhan partai politik sehingga 

DPD menjadi alternative.  

- Desain DPD, punya renstra tiap tahun, selain tidak memiliki 

kewenangan lebih juga tidak punya renstra terkait dengan 
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hubungannya dengan masyarakat. Hanya lembaga pengkaji, tidak 

ada aspek yang diukur untuk melayani masyarakat.  

- Konteks penguatan dukungan publik, kekuatan anggota DPD di 

level daerah harus ditingkatkan, maka harus mendorong isu-isu 

strategis daerah, suara isu yang digiring isu publik adalah 

harusnya berasal dari anggota DPD.  

- Visi misi anggota DPD ke depan yang mewakili daerahnya, 

misalnya Jawa Tengah, desain apa yang mereka rencanakan 

tentang daerah, tidak bersuara tentang isu-isu strategis Jawa 

Tengah.  

- Apa yang perlu dilakukan, apa disain kelembagaan DPD secara 

umum secara umum, tiap tahun, dan tiap wilayah. Harus jelas 

mau buat dan bangun apa, meski sangat minimalis tapi jelas ada 

bentuk dan suaranya. Pelibatan masyarakat untuk mengetahui isu 

strategis itu penting dilakukan oleh DPD.  

 

Rofi Wahanisa, S.H., M.H  

- Berkaitan dengan penataan kewenangan, sepakat untuk 

memperkuat peran DPD, tapi kewenangan belum signifikan, 

selalu bergantung dengan lembaga yang lain. Kewenangan DPD 

hanya dibatasi pada 9 kewenangan, tapi dalam kewenangannya 

juga terbatas.  

- Penguatan muncul: mengajukan RUU dan membahas terkait 

RAPBN,  

- Keberadaan DPD harus tetap ada, sebab legitimasi keanggotaan 

DPD akseptabilitas lebih tinggi karena bukan melalui parpol dan 

bersifat personal, dan jelmaan dari politik masyarakat local, 

keberadaannya dianggap sebagai lembaga yang dapat mengontrol 

pemerintahan. Putusan MK No 92 terkait kewenangan DPD, 

mengaminkan ikut membahas RUU. 

- Solusinya: melalui amandemen ke-5, mengenai pasal-pasal 

perihal komposisi MPR, kewenangan DPD, serta menyusun 

kembali UU Kedudukan Lembaga Negara 

 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 21 

 

Drs. H. Otong Abdurrahman  

- Satu yang tidak terbantahkan, DPD yang berusia 12 tahun 

sebagai anak kandung reformasi, DPD belum dikenal di 

masyarakat, dan ini mengkhawatirkan.  

- Kenapa DPD tidak terlibat dalam proses perencanaan dari 

bawah? Proses murembang belum terlaksana, isu apa yang 

digelontorkan DPD terkait daerah ke nasional, belum terdengar.  

- Pasal 22D, usul pemekaran tapi belum ada evaluasi hasil 

pemekaran oleh DPD. 
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DPD RI 

 

Oleh : Joan Rifai 

 

 

1. Jika berlandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945 mengenai 

Dewan Perwakilan Daerah yang dijelaskan pada pasal 22C dan 

22D menurut saya belum begitu tepat, karena pada pasal 22D 

disebutkan bahwa fungsi anggota DPD semestinya ikut 

berpartisipasi dalam perecanaan pembuatan UU mengenai 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta pengimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Sedangkan pada kenyataan yang ada pada saat ini peran 

anggota DPD mengenai hal diatas masih belum berjalan dengan 

optimal. Peran anggota DPD pada saat ini yang sedang terjadi 

hanyalah sebagai pengawas atau pendompleng apa yang 

dimusyawarahkan oleh anggota DPR. Pengoptimalan peran DPD 

harus dilakukan jika kita memang harus mengikuti apa yang sudah 

tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun untuk selebihnya 

saya rasa sudah tepat karena pembagian kursi anggota DPD tiap 

daerah sudah sama rata dan jumlahnya tidak melebihi jumlah 

anggota DPR yang ada. 

2. Jika melihat peran anggota DPD dalam menyalurkan aspirasi 

daerah pemilihannya kepada pusat saya rasa belum. Karena yang 

terjadi saat ini masyarakat tidak mengetahui siapa yang menjadi 

anggota DPD terpilih dari daerahnya. Pada saat ini aspirasi 

masyarakat daerah langsung diselesaikan oleh anggota DPRD 

setempat, karena jika harus menunggu anggota DPD untuk 

menyampaikannya terlebih dahulu ke pusat masih harus 

menunggu waktu yang lumayan lama, sedangkan aspirasi 

masyarakat sendiri harusnya dapat diatasi dengan secepat 

mungkin supaya masyarakat dapat merasakan progres yg telah 

diaspirasikannya. Aspirasi masyarakat tidak boleh terlalu lama 

diprosesnya, karena jika terlalu lama maka semakin menumpuk 
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pula tugas tugas anggota DPRD lainnya. Peran DPD bagi Kota 

Semarang saat ini belum berjalan dengan baik, karena setiap ada 

aspirasi yang masuk kepada kami langsung kami proses supaya 

masyarakat tidak menunggu terlalu lama. 

3. Menurut saya peran DPD tidak cukup membantu di kota semarang 

ini, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi aspirasi masyarakat 

yang masuk langsung diproses oleh anggota DPRD dan segera 

langsung kami rundingkan dan kami selesaikan dengan mencari 

jalan keluar yang terbaik. Mungkin yang perlu ditingkatkan 

nantinya adalah peran dari DPR karena DPRD yang berjalan di 

daerah daerah ini bertumpu pada DPR pusat. Jika DPR pusat 

dapat meningkatkan fungsi dan peran yang sudah ada maka kami 

yg berada di DPRD dapat dengan lebih mudah untuk menjalaskan 

tugas kami guna menampung aspirasi masyarakat kami sendiri. 

4. Jika diperlukan penyempurnaan atau pembentukan UU tertentu 

yang memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD mungkin 

dapat dikaitkan atau dibuat peraturan yang mengharuskan anggota 

DPD yang terpilih untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD 

daerah pemilihan masing masing supaya terjadi keselarasan. Cepat 

tanggapnya aspirasi yang dapat diteruskan ke pusat juga harus 

memiliki batasan tertentu supaya masyarakat tidak terlalu lama 

menunggu. Harus adanya komunikasi yang intens dan 

berkelanjutan antara anggota DPD terpilih dengan anggota DPRD 

daerah pemilihannya. Hal itu sangat penting untuk dilakukan 

mengingat aspirasi masyarakat tidak hanya masalah yang sekali 

datang selesai dan berakhir, namun masalah datang selesai akan 

timbul masalah yang baru dengan problem yang lain. Jika perlu 

dibuat juga SOP mengenai aturan kinerja anggota DPD dengan 

menargetkan jumlah aspirasi yang dapat ia bawa dan selesaikan 

dengan pusat, dan juga waktu untuk merespon aspirasi yang ada 

sehingga kinerja anggota DPD dapat terlihat dan maayarakat juga 

dapat merasakan hasilnya. 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



24 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

5. Menurut saya jika melihat kondisi yang ada di Kota Semarang 

dengan melihat aspirasi masyarakat yang masuk ke pemerintah 

masih bisa diaelesaikan langsung oleh DPRD Kota Semarang saya 

rasa keberadaan DPD jika ditiadakan tidak masalah, karena untuk 

sekarang ini peran anggota DPD bagi Kota Semarang tidak cukup 

membantu kinerja kami yang berada di DPRD. Daripada anggaran 

dana dibuang percuma untuk DPD lebih baik dialokasikan untuk 

yang lain yang berkaitan dengan masyarakat supaya aspirasi yang 

masuk ke pemerintah daerah dapat lebih cepat teratasi. Kami 

sebagai anggota DPRD Kota Semarang lebih memilih untuk dapat 

meningkatkan kinerja kami guna lebih melayani masyarakat agar 

lebih optimal daripada harus mengandalkan DPD yang menurut 

kami samlai saat ini kami belum merasakan manfaatnya. 
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MENCIPTAKAN DPD YANG KHAS RI 

 

Oleh : Muhammad Adnan 

 

 

Sebagai anggota masyarakat dan mewakili masyarakat, saya 

merasa terpanggil untuk memberikan saran dan pendapat tentang 

kewenangan DPD RI, kerjasama Unnes dan Lembaga Pengkajian 

MPR RI. 

Sebenarnya, lebih banyak masyarakat tidak terlalu paham 

tentang DPD apalagi tentang kewenangannya. Oleh sebab itu saya 

akan memulai dari ketidakpahaman tersebut. 

 

KETIDAKPAHAMAN MASYARAKAT 

 Dari sudut usia, DPD memang relatif masih muda, sehingga 

meskipun sosialisasi sudah dilakukan, tetapi mungkin karena sifat 

sosialisasinya yang masih terbatas, di ruang2 gedung yang sejuk, 

sehingga yang mendapat penjelasan tentang apa itu DPD adalah 

orang-orang yang sudah tahu. (mengapa tidak/kurang 

memanfaatkan forum-forum sosial masyarakat seperti majlis 

ta’lim, tahlilan,pengajian, sholawatan dll. 

 Memang benar, DPD adalah lembaga perwakilan yang mewakili 

kepentingan Daerah, akan tetapi jangan dilupakan bahwa Daerah 

memiliki rakyat dan-yang memilih mereka adalah rakyat di 

Daerah, sehingga interaksi dengan rakyat tetap diperlukan. 

 DPD memang mewakili kepentingan Daerah, tetapi sejauh mana 

Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) menganggap penting DPD 

dan merasa  
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BAHWA KEPENTINGAN DAERAH BISA DIPERJUANGKAN 

OLEH DPD? 

 Saya tidak yakin semua atau mayoritas Kepala Daerah yang punya 

anggapan pentingnya DPD ini. Jika ini benar, maka sebuah 

bencana, karena bagaimana bisa mengharapkan rakyat di Daerah 

itu memandang DPD penting jika Kdh nya menganggap tidak. 

 Kantor DPD di setiap ibukota Propinsi menjadi ukuran keseriusan 

Kdh memandang DPD. 

 Saya kira, lokasi kantor DPD seharusnya berada di jantung dan 

simbol kekuasaan di Daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak 

kesulitan mencari dimana kantor wakil-wakil Daerah mereka 

berkantor. Jika tidak, maka ketidakmengertian masyarakat akan 

semakin lama. 

 

KEWENANGAN 

 Masyarakat Indonesia, idak mungkin mengharapkan sebuah DPD 

dengan peran besar, strategis, berwibawa seperti para senator di 

negeri jauh milik orang lain. 

 Akan tetapi setidaknya kita bisa mendesain sebuah peran yang 

menjadi ciri khas ke- Indonesiaan kita dengan segala problematika 

dan kebutuhannya. 

 Siapa tahu dari situ malah negara lain yang meniru, meskipun 

kalau hari ini kita meniru sebagian maupun seluruhnya milik 

orang lain juga sah-sah saja. 

 Jadi, membahas kewenangan DPD perlu dimulai dari kebutuhan 

dan problema besar yang dihadapi bangsa kita hari ini, yang akan 

mempengaruhi masa depan bangsa dan terlalu beresiko jika hanya 

diserahkan kewenangannya kepada lembaga perwakilan DPR. 

 Mohon maaf, saya tidak tahu persis kewenangan apa saja yang 

sekarang dimiliki oleh DPD, tetapi kalo itu menyangkut day to 

day politics, mestinya bukan disitu tempatnya. 
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 Saya yakin, misalnya ketika AS memutuskan bahwa salah satu 

kewenangan senat adalah meratifikasi perjanjian luar negeri, pasti 

ada filosofi, kebutuhan dan problema besar, mengapa tidak cukup 

disahkan oleh DPR. 

 Menjadikan DPD sebagai lembaga politik yang terhormat justru 

pada peran-peran besarnya yang bernilai historis, bukan pada 

kewenangan dan peran kecil, bukan mengambil peran dari 

lembaga lain, akan tetapi memperkuat peran mereka karena 

signifikansi persoalan yang dihadapi. 

 Oleh karena itu mari kita identifikasi, kebutuhan dan persoalan 

besar apa yang dihadapi bangsa ini dan kita serahkan 

kewenangannya itu pada  DPD bersama dengan DPR dan 

Pemerintah. 

 Dalam benak saya, bangsa ini sedang menghadapi 3 (tiga) 

persoalan besar yaitu, radikalisme-terorisme, korupsi dan narkoba. 

Demikian juga dengan persoalan kedaulatan wilayah, yang 

berpotensi terjdinya konflik dengan negara lain, dst.  
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PENATAAN KEWENANGAN DPD RI  

MELALUI PENYEMPURNAAN UUD 1945 

 

Oleh: Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. 

  

 

PENGANTAR  

Pada dasarnya kehadiraan lembaga Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) Republik Indonesia adalah hasil dari reformasi pasca 

pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. 

Sebenarnya ada dua lembaga penting produk reformasi yang 

dilakukan melalui amandemen Konstitusi Negara (UUD 1945) adalah 

DPD RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).  Walaupun kedua lembaga 

ini merupakan produk dari reformasi 1998 mengenai sistem 

ketaatanegaraaan baru dalam konteks negara Republik Indonesia, akan 

tetapi power atau kewenangan dari kedua lembaga tersebut sangat 

jauh berbeda.  

MK memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat sebagai 

penjaga reformasi dan penjaga konstitusi Negara. MK berperan dan 

berwenang sangat jelas, efektif dan substansif sesuai dengan 

kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Posisi, peran, 

kedudukan dan tugas pokok MK secara konstitusional nyata dan bisa 

benar-beanr diraskan langsug oleh rakyat Indonesia. 

Sementara itu, DPD RI yang kelahirannya secara konstitusional 

bersamaan dengan MK ternyata tidak memiliki power dan legitimasi 

yang kuat dan sejajar dengan lembaga perwakilan lain ((yakni Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR)). Akibat langung yang dirasakan oleh 

rakyat adalah DPD RI belum benar-benar mampu mengemban amanat 

rakyat untuk menindaklanjuti semua persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh rakyat. 

Banyak pihak menillai bahwa hubungan kerja antara DPD RI – 

DPR RI – Pemerintah belum menunjukan relasi kenegaraan yang ideal 

dan menggembirakan. Sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan 

konstitusionalnya maka jelas DPD RI berada dalam posisi less 
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powerful body karena keterbatasan kewenangan konstitusional yang 

dimiikinya. DPD RI seperti menjadi lembaga perwakilan rakyat kelas 

kedua atau subordinat dari DPR RI. 

Padahal di mata rakyat, harapan terhadap DPD RI juga cukup 

tinggi, yakni dibutuhkan untuk menindaklanjuti aspirasi dan 

kepentingan rakyat banyak. Harapan besar rakyat terhadap peran DPD 

RI menjadi beban politik yang tidak ringan yang harus diemban oleh 

DPD RI sebagai konsekuensi dari proses demokrasi yang dipilih 

melalui pemilihan umum guna mewakili kepentingan rakyat 

khususnya rakyat daerah.  

Celakanya lagi, setiap ide untuk memperkuat kekuasaan atau 

kewenangan DPD RI hanya akan bisa dilakukan melalui amanademen 

konstitusi Negara RI. Semua pihak mengetahui bahwa terlaksananya 

amandemen konsitusi UUD 1945 bukanlah hal yang mudah karena 

membutuhkan usul persetujuan 2/3 anggota MPR, dimana tentu 

dukungan DPR RI terhadap DPD RI mengenai usulan amandemen ini 

sangat diperlukan. Artinya hampir mustahil amandemen UUD 1945 

tanpa dukungan dan pelibatan DPR RI yang secara tidak langsung 

pasti membutuhkan dukungan lembaga-lembaga politik, khususnya 

partai politik.  

Oleh karenanya tidak mengherankan kalau kemudian 

mendasarkan diri pada asas legalitas  pasal per pasal (positivistic) 

sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 maka tidak ada kewajian 

konstitusional DPR RI untuk menindaklanjuti rekomendasi-

rekomendasi DPD RI, khususnya menyangkut fungsi dan kewenangan  

DPD. Data mengenai peran DPD RI dalam dan kewenangan  selama 

dua periode keanggotaan DPD RI (2004-2009 dan 2009-2014) 

menunjukan bahwa dari 138  buah hasil rekomendasi pengawasan  

yang disampaikan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti, ternyata tidak ada 

satu pun yang  ditindaklajuti oleh DPR RI.  

Oleh karena peran  dan posisi  DPD yang tidak  begitu  efektif   

dalam perpolitikan nasional   Indonesia, maka sudah barang tentu 

dibutuhkan  berbagai  strategi, rekomendasi kebijakan    atau  berbagai  

upaya  yang mungkin dilakukan   guna   empowering  peran DPD  

dalam  sistem  politik  Indonesia. Atas  pemikiran   seperti  inilah  

maka  kajian  secara   lebih   mendalam  mengenai  DPD  perlu  
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dilakukan secara detail. Hal ini penting bukan saja untuk 

meningkatkan peran  DPD tetapi lebih kepada pertanyaan seberapa   

mampu DPD menyuarakan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 

daerahnya.  

  

PERSPEKTIF TEORI POLITIK  

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi yang kemudian dijalankan oleh berbagai lembaga Negara 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mekanisme dalam mencapai 

tujuan demokrasi, demokrasi langsung menggunakan mekanisme 

pengambilan keputusan secara langsung melibatkan partisipasi seluruh 

rakyat (seperti misalnya pemilihan presiden langsung), sedangkan 

dalam demokrasi perwakilan digunakan cara memilih calon yang akan 

mewakili dalam lembaga-lembaga perwakilan (misalnya  pemilihan 

legislative). Oleh sebab itu dalam demokrasi perwakilan diperlukan 

adanya sistem dan mekanisme pembentukan badan atau lembaga 

perwakilan sebagai representasi dari suara rakyat. Hal ini sejalan 

dengan rumusan demokrasi yang disampaikan C.F. Strong, yaitu:  

“A system of government in which the majority of the grown 

members of a political community participate through a method of 

representation which secures that the government is ultimately 

responsible for its actions so that majority”. 

Perwujudan bagaimana demokrasi perwakilan mengakui dan 

mendasari diri pada kepemilikan kedaulatan adalah kuasa rakyat, 

maka keterlibatan rakyat dalam pembentukan dan pemilihan wakil-

wakil rakyat dalam badan atau lembaga perwakilan tersebut 

merupakan suatu keharusan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa baik demokrasi langsung maupun perwakilan harus berpegang 

pada 4 (empat) prinsip utama, yaitu :  

1. Prinsip Kedaulatan Rakyat, dimana Konstitusi negara yang 

bersangkut harus menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi 

(kedaulatan)  berada ditangan rakyat ; 
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2. Prinsip Perwakilan, dimana Konstitusi negara yang bersangkut 

harus menetapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu 

dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa lembaga perwakilan 

rakyat ; 

3. Prinsip Pemilihan Umum, dimana untuk menetapkan siapakah 

diantara warganegara yang akan duduk di lembaga-lembaga 

perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat itu, harus 

diselenggarakan melalui pemilihan umum. 

4. Prinsip Suara Mayoritas, dimana mekanisme pengambilan 

keputusan dilaksanakan berdasarkan keberpihakan kepada suara 

mayoritas. 

 Pemilihan umum digunakan untuk memilih pejabat-pejabat 

publik (di lembaga pemerintahan maupun parlemen) dimana dapat 

dimungkinkan melalui dua alternative cara , yaitu: 

1. Pemilihan secara langsung 

2. Pemilihan secara tidak langsung  

Perbedaan pemilihan ini tidak akan mengurangi makna dan 

tujuan demokrasi, apabila cara-cara yang akan dipilih dalam 

menentukan pejabat-pejabat publik tersebut telah ditetapkan dan 

berdasarkan pada konstitusi. Pendapat ini sesuai dengan pandangan 

Jimly Asshiddiqie, yaitu bahwa:  

“Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan 

yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. 

Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap 

manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara 

individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian 

sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-

batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk 

pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah 

dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam 

bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the 

supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten 

dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud 

melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan 

pejabat publik lainnya.” 
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 Paham demokrasi muncul sebagai respon perlawanan dari 

adanya kekuasaan yang bersifat absolut, terpusat dan otoriter.  John 

Locke, Immanuel Kant dan Montesquieu secara terpisah melahirkan 

teori kenegaraan tentang bagaimana perlunya separation of power 

sebagai jawaban atas persoalan pemusatan dan kesewenang-wenangan 

negara atau penguasa dalam mengelola kehidupan manusia. Teori 

tersebut dikenal dengan nama Trias Politica. Dalam teori ini, 

kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan 

eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.   

Terkait dengan kekuasaan legislatif yang dikelola oleh lembaga 

atau badan perwakilan rakyat yang terbentuk melalui mekanisme 

pemilihan umum yang diselenggarakan sebagai representasi 

keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah 

(khususnya di bidang legislasi dan dan kewenangan), maka sifat 

keterwakilan yang bermakna bahwa keberadaan dan kekuasaan yang 

dimiliki lembaga tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh 

rakyat,  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, lembaga tersebut 

harus berdasarkan dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan 

rakyat, khususnya konstituennya.  

Berbicara tentang demokrasi modern, tidak dapat lepas dari 

pembicaraan tidak saja terkait dengan lembaga perwakilan tetapi juga 

sistem perwakilannya. Secara teoritis perwakilan pada dasarnya 

adalah konsep hubungan antara individu-individu, yaitu antara pihak 

yang diwakili dengan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakili 

memiliki sederajat kewenangan. Perwakilan merupakan proses 

hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi 

tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dilakukan oleh 

orang yang mewakilinya.  

Perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang 

dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak 

dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. 

Dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah 

seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya 

adalah: 

a. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen (pemilih) 

b. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen 
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c. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen  

Dalam hal yang sama, Sartori mengemukakan 7 ( tujuh) kondisi 

yang mengindikasikan telah terwujudnya perwakilan politik dalam 

mekanisme pemerintahan yang baik: 

1. Rakyat secara bebas dan periodik memilih wakil rakyat (The 

people freely and periodically ellect a body of representative). 

2. Pemerintah bertanggungjawab kepada pemilih (The governors are 

accountable or responsible to the governed). 

3. Rakyat merasa sebagai negaranya (The people feel the same as the 

state), 

4. Rakyat patuh pada kepada keputusan pemerintahnya (The people 

consent to the decisions of their governors), 

5. Pemerintah adalah wakil yang melaksanakan instruksi dari para 

pemilihnya (The governors are agent or delegates who carry out 

the instruction received from their electors). 

6. Rakyat yang menentukan membuat keputusan-keputusan politik 

yang relevan (The people there, in some significant way, in the 

making of relevant political decisions). 

7. Pemerintah adalah contoh wakil dari rakyat (The governors are a 

representative sample of the governed). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perwakilan politik dapat 

didefinisikan sebagai pelimpahan sementara atas kewenangan politik 

warga negara kepada (sekelompok) orang yang mereka pilih secara 

bebas, untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat yang 

secara jelas dirumuskan. Sedangkan varian perwakilan menurut 

Hoogerwerf dalam sudut pandang hubungan antara wakil dengan 

pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe: 

a. Tipe Utusan  

Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak 

yang diwakilinya. 

b. Tipe Wakil 

Yakni wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, 

dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan 

demikian keberadaan wakil tidak tergantung pihak yang diwakilinya. 
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c. Tipe Politik  

Yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali.Tergantung 

pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang 

sebagai utusan. 

d. Tipe Kesatuan. 

Yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai 

wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang 

mempromosikan mereka. 

e. Tipe penggolongan 

Yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebaga wakil dari 

kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu. 

Berdasarkan klasifikasi Hoogerwerf ini tampak bahwa para 

wakil Indonesia berada pada situasi dilematis. Di satu sisi, mereka 

dapat dimasukkan sebagai tipe kesatuan. Di lembaga perwakilan, para 

wakil rakyat harus lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, tanpa 

memandang pengelompokan politik yang ada. Pada sisi yang lain, ada 

ikatan yang sangat erat antara para wakil rakyat dengan organisasi 

politiknya, bahkan dengan kelompok teritorialnya atau daerahnya.  

Wakil yang “benar” dalam sudut pandang cita-cita demokrasi 

adalah wakil tipe kesatuan (integrated). Alasan yang bisa 

dikemukakan adalah bahwa mandat representatif dimiliki oleh tipe 

kesatuan seperti dikemukakan oleh Hoogerwerf. Partai politik dalam 

hal ini hanyalah alat atau “kendaraan” yang digunakan oleh orang 

untuk menjadi wakil rakyat. Lembaga Perwakilan (DPR) merupakan 

arena dimana dia berbuat atas nama dan kepentingan rakyat yang 

diwakili. Bahkan pada saat dia beraktivitas sebagai wakilnya rakyat, 

tidak relevan bila dikaitkan dengan alat atau “kendaraan” yang 

digunakannya selama ini.  

Untuk menjalankan idealitas wakil rakyat sebagaimana yang 

dijelaskan diatas maka DPD RI tentu belum benar-benar mampu 

melakukannya karena keterbatasan kekuasaan atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Celakanya lagi, 

mekanisme hubungan informal yang ideal antara DPD dan DPR RI 
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belum mencerminkan kesejajaran atau keseimbangan kewenangan 

konstitusional.  Padahal peran DPD itu sangat penting.  

Dasar filosofis dibentuknya lembaga baru DPD dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia ini adalah dengan maksud bahwa:  

a. dengan semua anggota MPR (DPD dan DPR) direkrut melalui 

pemilu langsung oleh rakyat, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat 

akan berlangsung secara lebih optimal dan diterapkannya prinsip 

demokrasi perwakilan. 

b. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan 

memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. 

c. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah-daerha dalam merumuskan kebijakan nasional berkaitan 

dengan  negara dan daerah. 

d. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan 

daerah secara serasi dan seimbang. 

e. hadirnya DPD dengan tugas dan fungsi yang melekat kepadanya 

akan mendukung dan memperkuat DPR dari kekuasaan eksekutif 

dalam rangka diterapkannya prinsip checks anad balances 

pelaksanaan kekuasaan negara. 

Hal ini sesungguhnya berkaitan dengan bentuk atau sifat 

parlemen, maka dapat dikatakan bahwa parlemen Indonesia adalah 

parlemen yang memiliki dua kamar atau bicameral system. Mengapa 

disebut bicameral system,  karena dalam parlemen tersebut, negara 

menerapkan 2 sistem perwakilan secara bersamaan. Terdapat 3 

(tiga) sistem perwakilan yangdipraktikkan di berbagai negara 

demokrasi, yaitu: 

1) Sis tem perwaki lan  pol i t ik  a tau  pol i t i ca l  

representa t ive  yang akan melahirkan wakil-wakil politik dalam 

lembaga parlemen. 

2)  Sis tem perwaki lan  daerah  a tau  te r r i tor ia l / regional  

representa t i ve  yang akan menghas i l kan  waki l -waki l  

daerah  da lam l embaga  par lemen.  

3) Sis tem perwaki lan  fungs ional  a tau  funct ional  

representa t i ve  yang akan  melahirkan wakil-wakil 

fungsional dalam lembaga parlemen.  
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Dengan mencermati dan memahami sistem parlemen 

yang diterapkan dalam suatu negara, maka akan dapat 

diketahui  bentuk dan struktur kelembgaan parlemen yang 

ada di negara tersebut. Dengan mendasarkan diri pada 

kriteria jenis-jenis sistem perwakilan tersebut di atas, maka 

Indonesia dapat digolongkan sebagai sebuah negara yang 

menerapkan 2 sistem perwakilan secara bersamaan sehingga 

melahirkan parlemen dengan 2 kamar, yaitu political 

representative system yang melahirkan DPR dan 

territorial/regional representative systemyang melahirkan 

DPD.  

Pada kondisi DPD yang ideal yang diharapkan maka contoh 

praktik di Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai referensi. DPD di 

Amerika Serikat disebut sebagai SENATE karena mewakili 

kepentingan Negara bagian. Pada Pasal  1  (article one)  Konstitusi  

Amerika  Serikat  ditegaskan bahwa SENATE  Amerika Serikat  

memiliki  kewenangan   eksklusif  yang  tidak  dimiliki  oleh  House  

of  Representative  yaitu : 

a. consenting to treaties  as a precondition  to  their  ratification 

b. consenting or confirming appointments of cabinet secretaries, 

federal judges, other  federal executive officials, military officers, 

regulatory officials, ambassadors and other federal uniformed 

officers as well  as trial of federal officials  impeached  by the 

House. 

Jika dibandingkan dengan House of Representative, maka Senat 

merupakan lembaga yang  more deliberative and  more prestigious  

(lebih  dipertimbangkan  dan  lebih  bergengsi).  Hal ini karena 

sebagai konsekuensi dari dianutnya bentuk negara dengan sistem 

federal, dimana letak kedaulatan  ada di tangan  negara  bagian 

sehingga  mereka  harus   memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  

sistem pemerintahan  federal, misalnya dalam persetujuan RUU harus  

secara  equal  disetujui  baik  oleh  Senate   maupun  House  of  

Representative.  

Disamping  itu  kebijakan  legislasi  yang  dihasilkan  oleh  

Konggres   AS  harus  mewakili  kepentingan  rakyat negara  bagian. 

Bahkan Wakil Presiden  Amerika  Serikat, secara ex-officio  adalah  
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Presiden Senate AS  (saat ini dijabat oleh Joe Biden). Senat juga 

melahirkan banyak Senator  yang  terkenal hingga sampai 

dinominasikan  sebagai   calon  presiden, yaitu Warren Harding, John 

F Kennedy  dan Barack  Obama, sedangkan dari anggota House  of  

Representative yang  dinominasikan  sebagai presiden  hanya  James 

Garfield. Akibat peran  yang   signifikan ini maka  Senat  AS  sering  

dikenal  atau disebut sebagai “the World’s greates deliberative body” 

(lembaga   paling  dipertimbangkan  di  dunia). Lembaga parlemen ini 

memiliki wewenang khusus, yaitu memberi pertimbangan dan 

persetujuan (advice and consent) terkait dengan hal perjanjian luar 

negeri, pengangkatan duta besar, konsul, menteri-menteri, hakim 

federal dan pejabat-pejabat publik lainnya sesuai dengan aturan 

perundangan yang mengaturnya. 

  

PEYEMPURNAAN MELALUI UUD 1945  

Interaksi akademik dan praktik politik penulis dengan berbagai 

pihak yang mencermati, memahami dan mengalami praktik-praktik 

politik dan politik hukum yang terjadi dalam perpolitikan nasional 

Indonesia membawa pada suatu  konklusi sebagai berikut  ini: 

1. Politik hukum nasional kita ternyata menempatkan hukum positif, 

peraturan tekstual yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (bunyi pasal per pasal) menjadi DASAR SEMUA 

SOLUSI atas semua permasalahan atau kendala-kendala politik 

yang terjadi di tanah air. 

2. Budaya hukum Indonesia dibangun berdasarkan atas dominasi 

ATURAN TERTULIS daripada aturan tidak tertulis, aturan adat, 

ataupun konvensi yang ada. Ketika gesekan-gesekan dengan 

berbagai persoalan (apalagi persoalan politik tingkat tinggi sleeve 

DPD RI ini) maka SEMUA PIHAK akan KEMBALI kepada 

ATURAN tertulis.  

3. Aturan tidak tertulis yang diyakini oleh para pihak sebagai  

kekuatan etik atau kekuaan yang berbasis  pada NIAT BAIK,  

KEMAUAN dan KOMITMEN BERSAMA tidak cukup jika tidak 

diwadahi dengan REGULASI TERTULIS yang mengikat dan 

berdimensi KESINAMBUNGAN. 
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4. Saran para pihak untuk meningkatkan KETRAMPILAN 

POLITIK  kepada DPD RI tidak akan mampu membawa kepada 

penataan dan  penguatan kewenangaan DPD RI oleh karena begitu 

perjuangan (aspirasi) yang dibawa dari daerah dan harus 

berinteraksi kepada DPR RI ternyata MENTOK dengan argumen: 

TIDAK ADA DI DALAM KONSTITUSI UUD 1945. 

5. Keputusan sekelas MK yang menyatakan bahwa DPD RI “sejajar” 

dengan DPR RI juga SANGAT MUDAH diabaikan oleh DPR RI 

sebagai counterpart utama lembaga perwakilan nasional.  

Atas dasar LIMA KONKLUSI BESAR ini maka penataan 

kewenangan DPD RI menuju penguatan lembaga perwakilan  daerah 

ini adalah AMANDEMEN UUD 1945.  Political skills yang sekarang 

ini perlu didorong,  dikembangkan dan terus ditindaklanjuti adalah 

ketrampilan politik untuk memungkinkan diselenggarakannya 

Amandemen UUD 1945, yang kebetulan momentum ini mulai datang 

selaras dengan  niat dan rekomendasi PDIP dan PKB menyangkut 

GBHN, DPD RI dan sejenisnya.  

  

PENGUATAN MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 

Dengan berbagai pertimbangan maka amandemen UUD 1945 

dipandang sebagai hal yang paling strategis dan substantive untuk 

memperkuat DPD RI sekarang ini. Hal ini karena berbagai upaya-

upaya non amandemen yang dilakukan selama ini ternayata  tidak  

efektif dan tidak bisa berjalan maksimal. Keputusan MK agar DPD 

diikutsertakan dalam proses penyusunan perundang-undangan 

bersama DPR dan Presiden ternyata juga tidak berjalan efektif.  

Solusi yang paling tepat adalah amandemen terhadap pasal-

pasal yang masih menempatkan DPD dalam posisi yang lemah. Pasal-

pasal yang lemah tersebut adalah pasal 20 dan pasal 22D.  

Pasal 20 UUD 1945 menyatakan bahwa: 

1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang. 

2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 
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Dengan kondisi pasal seperti itu maka sudah barang tentu DPD 

tidak mempunyai kewenangan yang kuat dalam pembentukan UU. 

ALternaatif yang mungkin dilakukan adalah merubah Pasal 20 UUD 

1945 menjadi sebagai berikut:  

1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

Jika ini dipandang sebagai kekuasaan yang terlalu besar dan 

terlalu tergesa-gesa tentang kewenangan DPD RI maka  pasal 20 bisa 

diamanademen dengan memberikan kewenangan sebagaian dalam 

pembentukan UU untuk DPD, yakni khusus UU yang berhubungan 

dengan masalah daerah.  

Selanjutnya, Pasal 22D juga perlu diamandemen karena 

penempatan kata dapat atau bias membuat posisi hokum dan posisi 

DPD tidak kuat, tidak jelas dan lemah. Pasal 22D  berbunyi bahwa:  

  

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.  
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3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan dan kewenangan  

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 

dan kewenangan nya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diber-hentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang. 

Amandemen yang paling pokok terhadap pasal ini adalah 

dihilangkannya kata-kata dapat dan bisa. Penghilangan kata-kata ini 

harus diikti harmonisasi nya terhadap pasal-pasal lain khususnya yang 

menyangkut kewenangan DPD, DPR dan Presiden. Artinya  

harmonisasi ini tentu harus  berawal dari pasal-pasal yang ada pada 

bagian  awal Konstitusi UUD 1945.  
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DPD RI: 

DIKUATKAN ATAU DITIADAKAN? 

 

Oleh : Adi Ekopriyono 

 

 

LANDASAN HISTORIS 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

(DPDRI), secara historis, tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara 

pusat dan daerah yang beberapa kali mengalami pergolakan sejak 

kemerdekaan Indonesia. Pergolakan ini termanifestasikan melalui 

sejumlah pemberontakan daerah yang didasari dari ketidakpuasan 

pemerintah daerah atas kebijakan pemerintahan pusat, dan 

ketimpangan hubungan pusat dan daerah. 

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 

(NKRI), maka MPR RI membentuk lembaga perwakilan baru, yakni 

DPD RI. Lembaga ini, secara faktual lahir pada tanggal 1 Oktober 

2004. Pembentukan dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

pada bulan November 2001.  

Perubahan itu membuat sistem perwakilan dan parlemen di 

Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. 

Penerapan sistem bikameral untuk menegaskan kepentingan 

masyarakat di daerah dan memastikan adanya mekanisme check and 

balance dan power sharing agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut 

di wilayah legislatif. 
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FUNGSI PERAN DPD DALAM PASAL 22C DAN 22D UUD 

1945 

Persoalan klasik yang menjadi hambatan DPD RI adalah 

kurangnya kewenangan dalam menjalankan mekanisme bikameral. 

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian materi gugatan 

yang diajukan oleh DPD RI, yaitu mengajukan rancangan undang-

undang (RUU), membahas RUU dalam daftar inventaris masalah 

(DIM), sampai dengan ikut menyusun program legislasi nasional 

(prolegnas) yang terkait dengan daerah. Namun demikian, 

bertambahnya kewenangan DPD RI ini dirasa belum mampu membuat 

sistem bikameral menjadi efektif. Faktor penyebabnya adalah belum 

adanya kesetaraan wewenang yang sama dengan DPR RI, terutama 

dalam wewenang pengesahan RUU serta yang menyangkut 

kepentingan daerah. Penguatan peran DPD RI itu penting, agar 

semangat awal pendirian DPD RI yang ditujukan untuk memperkuat 

ikatan-ikatan daerah melalui akomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah dalam perumusan kebijakan nasional dapat tercapai. 

Akhir-akhir ini beredar kabar tentang maraknya isu pembubaran 

DPD RI. Secara substansi, ada dua poin utama yang mendasari isu 

keberadaan DPD RI perlu dikaji ulang, yaitu: Pertama, tidak ada 

parameter pasti produk yang dihasilkan DPD RI, sehingga lembaga ini 

dinilai kurang maksimal dalam menjalankan fungsi dua kamar 

(bikameral) sebagai wujud check and balance. Kedua, tidak efektifnya 

jumlah anggaran DPD RI dalam APBN.  

Kritik pertama mempersoalkan parameter produk DPD RI dan 

fungsi check and balanced. Justru dengan adanya DPD RI, fungsi 

check and balanced akan menjadi kuat. Alasannya, jika lembaga 

legislatif hanya terdiri dari DPR RI yang berasal dari kalangan partai, 

maka dikhawatirkan anggota DPR RI tidak dapat bekerja secara 

optimal untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, 

karena (mungkin) akan tersandera oleh kepentingan partai. 

Kekhawatiran itu, dapat diminimalisir dengan hadirnya DPD RI yang 

berfungsi sebagai check and balanced, karena seluruh anggota DPD 

RI berasal dari non-partisan, yang kemungkinan besar akan terhindar 

dari konflik politis.  
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Kedua, terkait tidak efektifnya jumlah anggaran DPD RI dalam 

APBN. Perlu diketahui, bahwa Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Karena itu, dalam 

menyerap aspirasi daerah, anggota DPD RI melaksanakan kunjungan 

kerja dengan meninjau lokasi daerah langsung, melaksanakan fungsi 

advokasi daerah-daerah yang berkonflik, dan pengawasan terhadap 

beberapa undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. 

Memang, hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun biaya 

yang besar itu menjadi kecil nilainya jika dengan hasil yang didapat, 

yakni integrasi daerah-daerah yang harus dipelihara. 

Sebenarnya kritik pembubaran DPD RI tidak melulu berujung 

pada rekomendasi pembubaran DPD RI. Salah satu usulan yang 

terselip dalam kritikan itu adalah menambah kewenangan DPD RI 

yang selama ini terbatas.  

  

EDUKASI PUBLIK 

Salah satu hambatan kinerja DPD RI adalah keterbatasan 

kewenangan, sehingga selama ini hanya bertindak sebagai pengusul 

undang-undang, tidak dapat mensyahkan undang-undang. Dari sisi 

inilah, maka DPD RI sulit untuk dilihat hasil produknya, meskipun 

banyak sekali program DPD RI yang telah dilakukan di daerah, yang 

belum dilihat oleh publik.  

Opini pembubaran DPD RI yang santer diberitakan sudah tentu 

melibatkan media. Tidak dapat dimungkiri, banyak publik yang belum 

mengenal peran DPD RI. Tentu hal ini tidak lepas dari kurangnya 

aspek publikasi terhadap DPD RI. Persoalannya kemudian, bagaimana 

mungkin memutuskan pembubaran DPD RI, tanpa memberikan ruang 

kepada DPD RI untuk melakukan edukasi publik terhadap tugas, 

fungsi, dan kinerja DPD RI  selama ini. Jangan sampai, opini 

pembubaran DPD RI yang sudah dihembuskan di media, memiliki 

agenda politis tertentu untuk mengakomodasi kepentingan golongan 

atau kelompok tertentu. Jika ini yang terjadi, maka pupus sudah 

semangat reformasi yang merupakan embrio lahirnya DPD RI. 

Menghadapi kenyataan ini, maka kewenangan DPD RI perlu 

diperkuat dan ditambah, terutama kewenangan untuk pengesahan 
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RUU. Dengan ditambahkan kewenangan ini, maka produk dari DPD 

RI dapat dirasakan secara langsung di masyarakat, melalui Undang-

undang yang diterbitkan oleh DPD RI. Adanya kewenangan ini, 

memungkinkan fungsi dan tugas DPD RI sebagai senator daerah dapat 

bekerja secara maksimal. Selain itu, publik dapat melihat dan 

mengkritisi kinerja DPD RI, karena hasil kerja DPD RI berupa produk 

yang jelas. 

Kritikan pembubaran DPD RI, sejatinya merupakan momentum 

reformasi untuk penguatan dan introspeksi terhadap DPD RI. Dengan 

adanya kritik itu, publik dapat lebih mengenal DPD RI. Namun, lagi-

lagi keputusan untuk memperkuat DPD RI kembali pada komitmen 

para pemegang kewenangan legislatif (DPR RI). Jika ingin benar-

benar menerapkan sistem bikameral dengan sepenuh hati, maka 

pilihannya mau tidak mau harus melakukan amandemen ke-lima UUD 

45. Tanpa penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI, maka 

selamanya lembaga ini tidak akan berfungsi secara maksimal menjaga 

marwah kepentingan daerah dalam kebijakan pembangunan nasional. 
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MEMPERKUAT FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

 

Oleh : Andreas Pandiangan 

 

  

Memperkuat fungsi DPD menjadi perhatian dan kebutuhan saat 

ini karena minimal 2 (dua) hal realitas yakni:  

1. Respon pemilih saat menggunakan hak pilih saat memilih calon 

Anggota DPD di pemilihan umum legislatif di tahun 2009 dan 

2014 

2. Ketiadaan pengaturan dan tata kelola aspirasi daerah guna 

diperjuangkan di tingkat nasional. 

  

RESPON PEMILIH 

Secara empiris, salah satu cara guna mengetahui bagaimana dan 

apakah pemilih masih memperhatikan kontestan yang sedang 

berkontestasi (DPD) adalah dengan mencermati perihal besaran suara 

sah surat suara. Mengapa?  

Tata cara pemilihan umum legislatif (DPR, DPD dan DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota) mensyaratkan bahwa pemilih yang 

menggunakan hak pilih akan mendapatkan 4 surat suara. Perhatian 

dan ketertarikan pemilih terhadap lembaga dan calon yang sedang 

berkontestasi salah satunya dengan apakah menggunakan atau tidak 

menggunakan hak suara pada 4 surat suara yang disediakan. 

Dalam konteks pemilihan umum anggota DPD, kecenderungan 

prosentase Suara Sah cenderung meningkatkan di seluruh provinsi di 

Indonesia. Demikian sebaliknya untuk prosentasi Suara Tidak Sah. 

Periksa Tabel 1. 

Meskipun perlu disadari bahwa perhatian tersebut lebih pada 

persoalan prosedural (nama dan gambar calon, informasi lainnya) dari 

pada persoalan substansi konstetasi (tawaran visi, misi dan program 

calon DPD). 
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Tabel 1 

% Hak Pilih, Non Voting, Suara Sah dan Suara Tidak Sah 

Pemilihan Umum Anggota DPD Pada Pemilu 2009 dan 2014 

No. Provinsi 
% Hak Pilih % Non Voting % Suara Sah 

% Suara 

Tidak Sah 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

1 Aceh 75,31 77,58 24,69 22,42 77,81 85,66 22,19 14,34 

2 Sumut 64,81 68,33 35,19 31,67 83,62 79,89 16,38 20,11 

3 Sumbar 0,00 68,43 

100,0

0 31,57 0,00 88,87 0,00 11,13 

4 Riau 67,84 69,44 32,16 30,56 87,02 85,74 12,98 14,26 

5 Jambi 74,57 66,74 25,43 33,26 80,17 79,78 19,83 20,22 

6 Sumsel 77,39 76,98 22,61 23,02 83,08 81,36 16,92 18,64 

7 

Bengkul

u 74,77 79,28 25,23 20,72 83,57 80,95 16,43 19,05 

No. Provinsi 
% Hak Pilih % Non Voting % Suara Sah 

% Suara 

Tidak Sah 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

8 

Lampun

g 74,34 75,07 25,66 24,93 8,10 85,22 91,90 14,78 

9 Babel 69,77 72,50 30,23 27,50 82,65 82,87 17,35 17,13 

10 

Kep 

Riau 59,51 67,46 40,49 32,54 87,74 86,42 12,26 13,58 

11 

DKI 

Jakarta 48,07 66,48 51,93 33,52 81,92 84,28 18,08 15,72 

12 

Jawa 

Barat 73,11 71,41 26,89 28,59 81,10 79,45 18,90 20,55 

13 

Jawa 

Tengah 71,26 73,24 28,74 26,76 67,94 71,68 32,06 28,32 

14 DIY 72,95 80,04 27,05 19,96 89,13 90,67 10,87 9,33 

15 

Jawa 

Timur 68,19 

#DIV/

0! 31,81 

#DIV/

0! 69,35 0,00 30,65 0,00 

16 Banten 70,77 70,83 29,23 29,17 75,26 72,72 24,74 27,28 

17 Bali 0,00 77,25 

100,0

0 22,75 0,00 84,08 0,00 15,92 

18 NTB 75,09 77,32 24,91 22,68 76,51 81,76 23,49 18,24 

19 NTT 81,39 76,56 18,61 23,44 91,98 49,02 8,02 50,98 

20 Kalbar 73,36 76,59 26,64 23,41 83,78 85,65 16,22 14,35 
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21 Kalteng 69,35 69,53 30,65 30,47 82,75 84,15 17,25 15,85 

22 Kalsel 71,42 73,93 28,58 26,07 79,42 79,81 20,58 20,19 

23 Kaltim 67,20 68,77 32,80 31,23 81,62 80,54 18,38 19,46 

24 Sulut 78,77 77,83 21,23 22,17 93,56 92,54 6,44 7,46 

25 Sulteng 78,18 75,95 21,82 24,05 92,89 92,22 7,11 7,78 

26 Sulsel 73,40 73,54 26,60 26,46 87,64 61,68 12,36 38,32 

27 Sultengg 75,30 72,34 24,70 27,66 86,59 84,12 13,41 15,88 

28 

Goronta

lo 83,18 81,56 16,82 18,44 95,63 95,60 4,37 4,40 

29 Sulbar 78,04 77,77 21,96 22,23 92,81 92,32 7,19 7,68 

30 Maluku 78,70 78,67 21,30 21,33 93,68 94,23 6,32 5,77 

31 

Maluku 

Utara 81,51 79,35 18,49 20,65 95,68 91,71 4,32 8,29 

32 Papua 90,09 94,52 9,91 5,48 94,40 95,93 5,60 4,07 

33 

Papua 

Barat 81,22 83,54 18,78 16,46 93,23 87,87 6,77 12,13 

Sumber: diolah dari KPU RI 2009 dan 2014. 

  

Semakin meningkatkan prosentase Suara Sah untuk pemilihan 

umum DPD merupakan salah satu legitimasi posisi DPD di kalangan 

pemilih (masyarakat). Suatu modal sosial yang perlu dicermati dan 

dikelola secara maksimal untuk masa depan. Memaksimalkan salah 

satunya dengan upaya mengubah pendekatan ke masyarakat dari 

prosedural menuju yang substansi. 

  

KELOLA ASPIRASI DAERAH 

Berkaitan dengan poin pertama, penguatan fungsi DPD 

diharapkan pada tataran pengelolaan aspirasi Daerah. Sifat Otonomi 

Daerah yang tidak berjenjang maka didapati keterputusan proses 

agregasi dan artikulasi kepentingan Daerah. Aspirasi di 

Kabupaten/Kota tidak seluruhnya dapat direspon positif di tingkat 

Provinsi karena beragam terbatas. Demikian aspirasi di tingkat 

Provinsi belum tentu dapat direspon positif dalam kebijakan 

Pemerintah Pusat. 
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DPD sebagai perwakilan rakyat berbasis teritorial hendaknya 

mencermati kebutuhan tersebut dengan mendorong agar terdapat 

pengaturan dan terciptanya manajemen dan pengelolaan aspirasi 

Daerah secara implementatif. 

Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) mengatur bahwa salah kewajiban 

DPD adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat. 

Kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat tidak sekadar mendirikan Rumah Aspirasi. 

Lebih penting mendorong keluarnya pengaturan dan tersedia 

manajemen pengelolaan aspirasi masyarakat Daerah. Pengaturan yang 

diperlukan pengaturan di tataran UU tentang MD3 perihal keterkaitan 

aspirasi Daerah dengan DPD. Termasuk diperlukan pengaturan perihal 

manajemen pengelolaan aspirasi dan artikulasi kepentingan Daerah 

yang dikelola DPD. 
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DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 

UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KEWARGAAN 

 

Oleh : Puji Lestari 

 

 

PENDAHULUAN 

Membangun demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini 

merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat 

Indonesia. Terciptanya civil society dalam interaksi-interaksi sosial,  

adanya kesadaran untuk mengaspirasikan kepentingan dari masing-

masing warga yang berarti semua warga harus teredukasi secara baik 

dan menganggap semua warga yang mengaspirasikan kepentingannya 

tersebut berada dalam strata kelas yang sama, mengimplikasikan 

bahwa disitu tumbuh  budaya “kewargaan” (sipil) yang kuat. Lary 

Diamond, ahli politik yang menekuni tentang perkembangan 

penelitian mengenai budaya politik, menjelaskannya sebagai 

keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan dialokasikan evaluasi 

suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran dari 

masing-masing individu dalam sistem itu. Secara praktis, budaya 

politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para 

aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.  

Lebih jauh diidentifikasi oleh Ishiyama dan Breuning (eds), 

(2013: 337) bahwa perkembangan budaya politik  demokrasi modern 

telah mendapat dorongan kuat dari hasil riset Putnam (1993) yang 

mengembangkan pandangan baru atas pertanyaan Almond dan Verba 

mengenai apa yang membuat demokrasi bekerja? dalam kajiannya 

mengenai tradisi kewargaan di Italia modern, Putnam menjelaskan 6 

elemen dalam budaya politik kewargaan, yakni; kinerja yang bagus 

dari pemerintah, Interaksi aktif dikalangan warga negara, memberikan 

kekuasaan pada kelompok yang memperoleh keistimewaan dalam 

masyarakat, asosiasi sukarela, tekanan publik pada elite politik, dan 

mengikuti berita-berita politik di media massa.  
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DPD DAN BUDAYA KEWARGAAN 

Budaya kewargaan sesungguhnya merupakan hal yang penting 

dipahami dalam proses demokrasi agar demokrasi berjalan seperti 

yang diinginkan. Seperti uraian Purwo Santoso (2016), bahwa “Cara 

membuat demokrasi berjalan adalah bahwa struktur harus diambil 

oleh warga negara, bukan pada orang yang membuat keputusan atas 

nama warga negara. Kewarganegaraan menjadi elemen penting. Yang 

perlu dilakukan, adalah merumuskan instrumen untuk mengukur 

demokrasi yang lebih sensitif.” Artinya pelibatan masyarakat, sebagai 

kolektif dan individu dalam proses kehidupan demokrasi harus 

dimaksimalkan.  

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seharusnya bisa menjadi 

lembaga ideal yang diharapkan masyarakat dengan pengembangan 

budaya kewargaan untuk mencapai demokrasi yang diidamkan. Peran 

dan fungsi yang diberikan kepadanya sesungguhnya memberikan 

ruang yang cukup sebagai penggerak terwujudnya budaya kewargaan 

masyarakat daerah yang menjadi konstituennya. Jangan sampai 

interaksi DPD dengan konstituennya hanya disimbolkan dengan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan membuka kantor daerah di 

seluruh ibukota provinsi Indonesia guna menyerap aspirasi 

masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPD. Kantor 

daerah DPD bermanfaat untuk menyerap informasi dan membangun 

komunikasi dengan stakeholders di daerah seperti pemerintah daerah  

seperti amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD, yakni guna mengakomodasi aspirasi 

masyarakat daerah, maka DPD membuat unit-unit daerah. Hal tersebut 

tidak boleh terjadi. DPD hendaknya memberi harapan baru bila model 

keterwakilan mereka untuk daerah dipercaya dapat mengusung 

moralitas, etika politik, nilai-nilai keteladanan dan berbagai kebijakan 

prorakyat.  

Interaksi DPD dalam membangun budaya kewargaan juga dapat 

ditampilkan dengan cara berkomunikasi interaksional melalui 

silaturahmi di tengah rakyat. Dengan diksi komunikasi yang 

sederhana, aplikatif, taktis, dan diaksentuasi niat pribadi dapat 

menjadi penyebab mengapa DPD layak untuk mendapat dukungan 

publik di masing-masing daerah. Salah satu gaya fenomenal yakni 
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blusukan. Dalam konteks demokrasi, blusukan menjadi sangat relevan 

saat sebuah rezim yang berkuasa mengklaim pemerintahannya 

demokratis. Bahkan menurut Somerville (2011) praktik blusukan 

dinilai selaras dengan prinsip utama demokrasi, yakni kesetaraan 

karena memotong jarak antara pemimpin dan rakyat.  

Putnam (1993) menjelaskan bahwa kehadiran budaya politik 

warga adalah penentu kinerja pemerintah. Di daerah dengan budaya 

politik kewargaan yang kuat, pemerintah daerahnya tampak 

merespons secara lebih efektif terhadap tuntutan warga negara 

(Ishiyama dan Breuning, 2013: 338). Inilah yang harus menjadi 

perhatian para anggota DPD. Membangun komunikasi dengan 

konstituen melalui media sosial dengan Bahasa yang ringan, 

komunikatif dan responsif, sebagai salah satu alternatif yang 

komunikatif dimasa sekarang khususnya untuk para pemilih pemula.  

Secara konseptual, interaksi aktif di kalangan warga negara, sikap 

politik demokratis akan mengalami internalisasi dan warga secara 

keseluruhan semakin terlibat aktif menjalankan fungsi mereka dalam 

masyarakat. Ini akan berdampak bersemainya kepercayaan diri 

masyarakat yang merasa didengarkan, kedekatan wakil dengan 

masyarakatnya. Sistem komunikasi yang dilakukan melalui facebook, 

twitter, instagram, juga memberi kesempatan pada teman, 

followersnya untuk curhat, mengeluh, cerita dan merespon kinerjanya.  

Disatu sisi masyarakat merasa dihargai karena diminta pendapat 

mereka. Ini seperti yang digambarkan sebagai ciri kepemimpinan 

transformasional yakni terjadi sebuah proses dimana padanya para 

pemimpin dan pengikutnya saling menaikkan diri ke tingkat moralitas 

dan motivasi yang lebih tinggi. Pemimpin tersebut mencoba 

menimbulkan kesadaran dari pengikutnya dengan menyerukan cita-

cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral bukan didasarkan pada 

emosi, kemarahan, kecemburuan atau kebencian. Selain itu, cara di 

atas juga menumbuhkan kepercayaan politik, kecakapan politik, 

pengetahuan dan kepentingan politik dan partisipasi politik bagi 

masyarakatnya. Kepercayaan politik yang terbangun atau yang disebut 

sebagai institutional trust, mengacu pada perasaaan bahwa warga 

negara mempunyai kepercayaan pada institusi politik. Kepercayaan 
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politik ini terbangun kerena dukungan yang diberikan kepada institusi 

yang dapat disebabkan oleh kinerja, perilaku politisi. 

Demikian, budaya kewargaan menjadi penting dibangun 

sebagai salah satu agenda anggota DPD untuk konstituennya.  

Tiga periode DPD RI mengemban amanah rakyat menjalankan 

tugasnya sebagai bagian dari lembaga legislatif. Keberadaan DPD 

selama ini secara jelas memperlihatkan bahwa UUD 1945 

mengamanatkan adanya sistem bikameral dalam sistem perwakilan di 

Indonesia. 

Di bawah ini, saya uraikan beberapa pandangan saya mengenai 

DPD;  

1. DPD sebagai lembaga negara yang dipilih dari setiap provinsi 

melalui pemilihan umum, diharapkan benar-benar muncul dari 

orang-orang yang memang memiliki track record di daerah, 

mewakili golongan di daerah, bukan eks-elit partai politik yang 

“menyeberang”. Jika perlu, ada golongan akademisi yang secara 

khusus. Atau ada alternatif lain yang mengandung resiko besar 

juga dalam kehidupan demokrasi, yakni dimunculkannya kembali 

utusan golongan. 

2. Rancangan UU yang bisa diusulkan dan dibahas oleh DPD 

menurut UUD 1945 hanya yang berkaitan dengan daerah saja, 

menurut saya harusnya diperluas.  

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 ini salah satu pasal yang menunjukkan soft 

bicameral bagi DPD.  
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4. Fungsi anggota DPD bagi masyarakat daerah masih sangat 

terbatas. Sebagai perwakilan daerah, belum semua anggota DPD 

mau rekoso menjemput aspirasi konstituennya.  

5. DPD menurut saya harus semakin dikuatkan keberadaannya. 

Disejajarkan dengan DPR dalam tugas-tugas, wewenang dan 

fungsinya.  
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