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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia perjalanan demokrasi sudah dimulai semenjak Negara ini 

berdiri, para faunding father Negara ini membuat fundamental norm atau 

konstitusi yang kita kenal dengan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) yang di dalamnya 

termuat nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bernegara seperti yang kita 

fahami bersama. Seiring dengan berjalanya waktu (Era Orla, Orba, 

Reformasi), perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan bentuk 

dan penerapan yang esensial hingga sampai pada tahun 1988 (Era Reformasi) 

pemaknaan dan penerapan demokrasi yang sesungguhnya diterapkan. 

Semangat reformasi yang ditandai dengan adanya amandemen UUD 

Negara RI Tahun 1945 melalui empat tahap mulai tahun 1999 – 2002
1
. Hal 

tersebut merubah keseluruhan struktur ketatanegaraan yang ada baik secara 

kelembagaan maupun dalam fungsi kelembagaannya serta hak – hak warga 

                                                           
1
 Perubahan pertama di sahkan pada tanggal 19 Okober 1998 membahas pembatasan 

kekuasaan presiden dan penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua  

di sahkan 18 Agustus 2000 memahas masalah wilayah Negara dan pembagian pemerintah daerah, 

penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat  kedudukan DPR, dan ketentuan-

ketentuan terperinci Hak Asasi Manusia. Perubahan ketiga  di sahkan 10 November 2001 

ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan Negara dan hubungan antar 

lembaaga Negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan ke empat di 

sahkan 10 Agustus 2002 memahas ketentuan tentang  kelembagaan Negara dan hubungan antar 

lembaga Negara,  pengahapusan Dewan Pertimbangan  Agung (DPA), ketentuan tentang 

pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan 

peralihan dan aturan tambahan. Lihat juga Luthfi Widagdo Eddyono, 2010, Penyelesaian Sengketa 

Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Mahkamah 

Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, hal 3. 
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Negara dan hak asasi manusia human rights yang dijamin eksplisit di dalam 

UUD Negara RI Tahun 1945. sebagai pemaknaan demokrasi yang berdasar 

pada kedaulatan rakyat dan rechtsate. 

Perubahan ketatanegaraan dapat kita lihat dengan tidak adanya MPR 

sebagai lembaga tertinggi Negara yang diubah menjadi lembaga tinggi 

Negara state organ yang menganut ajaran trias politika dengan prinsip chek 

and balance. Hadirnya lembaga-lembaga negara baru seperti MK, KY, DPD 

sampai pada pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945 yang memisahkan 

masing-masing fungsi lembaga tersebut merupakan perubahan yang cukup 

esensial dalam reformasi kelembagan dan ketatanegaraan. 

Dari beberapa cabang kekuasaan lembaga Negara yang ada, lembaga 

perwakilan rakyat di Indonesia representative organ yang awalnya memakai 

model unicameral berubah memjadi bicameral seiring dengan perubahan 

komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya lembaga 

perwakilan  kita menjadi dua kamar tweede kamer. Semula ketentuan pasal 2 

ayat 1 UUD 1945 berbunyi:”MPR terdiri dari anggota anggota DPR 

ditambah utusan utusan daerah dan golongan golongan”. Pasal ini 

dimaksudkan bahwa MPR yang merupakan lembaga yang merupakan 

penjelmaan rakyat tidak hanya terdiri dari unsur politik namun juga golongan-

golongan yang ada di masyarakat dan utusan-utusan tokoh daerah yang dipilih 

oleh DPRD tingkat I. 

Pasca perubahan atau amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 

tersebut berubah menyadi: “MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah”. Dengan adanya lembaga 

perwakilan yang ke dua tersebut (DPD), arah dari lembaga perwakilan di 

Indonesia sekarang ini menunjukan adanya keberadaan bicameral di 

dalamnya. 

Apabila berkaca kepada negara-negara yang memakai model 

bicameral
2
 dalam lembga perwakilanya, antara kamar yang satu dengan yang 

lain mempunyai kewenangan dan fungsi yang seimbang strong bicameral
3
. 

Terutama dalam hal menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap 

jalanya pemerintahan. Yang membedakan adalah cara pembentukannya. Ada 

argument mengapa diperlukan kamar ke dua dalam lembaga parlemen:
4
 

a. Mencegah pengesahan Undang-Undang secara tergesa-gesa dan tidak 

direncanakan secara matang oleh satu majelis. 

b. Untuk mewujudkan prinsip federal dan melindungi kehendak rakyat 

Negara bagian yang berbeda debgan kehendak Negara federasi. 

Sedangkan menuru Jimly alasan utama dipergunakanya model 

bicameral dalam lembaga parlemen
5
 adalah: 

a. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih 

stabil antara pihak eksekutif dan legislatif 

                                                           
2
 Seperti di Ameraika adanya house of representatif (DPR) dan senat (DPD) memiliki 

kewenangan yang sama terutama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap 

jalanya pemerintahan. 
3
  Antara kamar yang satu dengan yang lain memiliki kewenangan yang sama-sama kuat 

(strong Bicamerat) 
4
 Sulardi, dalam jurnal konstitusi, 2011. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Sebagai Lembaga Legislatif Berdasarkan UUD Negara RI 1945. Jakarta. Mahkamah Konstitusi. 

Vol. 4 No 1 mei 2011 Jakarta. hal. 144, lihat juga CF Strong, 2004, Knstitusi Konstitusi Politik 

Modern, Kajian Tentang Sejarah dan bentuk Bentuk Konstitusi Dunia,  Nuansa dan Nusamedia, 

Bandung. hal. 273. 
5
 Ibid. hal. 145. Lihat juga Jimly Asshiddiqie. tanpa tahun. Pergumulan Peran Pemerintah 

dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta. UI 

Press. Hal. 39. 
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b. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika tidak 

lebih efisien, setidak-tidaknya lebih lancar, melalui suatu majelis 

yang disebut revising chamber untuk memelihara a careful check 

on the sometimes hasty decisions of a first cahmber. 

 

Pada dasarnya model kamar kedua ini terlihat banyak diterapkan 

dalam Negara federal yang membutuhkan dua kamar dalam majelis, namun 

hal ini juga diterapkan ke dalam Negara kesatuan,
6
 seperti di Negara Inggris, 

Perancis, Italia dan Indonesia sekarang ini semenjak ada lembaga perwakilan 

kamar kedua yaitu DPD yang mengarah pada model bicameral. 

Apabila mencermati, terdapat kemiripan yang bernilai esensial antara 

bicameral yang diterapkan di Negara kesatuan maupun Negara federal. 

Inggris yang merupakan Negara kesatuan lembaga perlemennya terdiri dari 

dua kamar yang terdiri dari House Of Lord (Majelis Tinggi) dan Hause Of 

Commons (Majelis Rendah) menurut Irving Stevent dalam Saldi Isra dalam 

sulardi
7
 awalnya Majelis Tinggi merupakan anggota dewan raja yang berasal 

dari petinggi militer dan penasehat raja lainya. Seiring dengan perkembangan 

demokrasi dan keberadaan kelas sosial baru memunculkan gagasan untuk 

menyeimbangkan lembaga perwakilan rakyat yang dapat mempresentasikan 

rakyat secara luas. Akhirnya muncullah Majelis Rendah yang dikenal dengan 

Haouse of commons. 

Sedangkan bicameral yang diterapkan di Negara federal, kita ambil 

contoh di Amerika Serikat lembaga parlemennya terdiri dari house of 

representatif sebagai Majelis Rendah dan senate sebagai Majelis Tinggi. 

                                                           
6
 Ni‟ Matul Huda. 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta. 

UII Press. Hal. 75. 
7
 Sulardi. Op, cit. Hal. 145. 
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Senate mewakili kepentingan Negara bagian sedangkan hause of representatif 

mewakili kepentingan Negara federasi. Kedua tipe Negara tersebut baik yang 

mengunakan bentuk kesatuan maupun federal, sama-sama menginginkan 

adanya kesetaraan dan keseimbangan antar kamar dalam lembaga 

perwakilannya. Kedua, keinginan untuk tujuan adanya efektifitas kinerja 

parlemen sehingga nantinya dapat berdampak lebih baik. 

Dari perspektif historis apabila kita Mencermati perubahan 

kelembagaan tersebut secara kronologis, dapat dikemukakan bahwa Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) yang lahir lewat amandemen UUD 1945 termasuk 

di dalamnya amandemen terhadap lembaga permusyawaratan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sebelum 

amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 “angota MPR terdiri dari anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan-utusan Golongan (UG) dan 

Utusan- utusan Daerah (UD). Utusan Golongan (UG) dan Utusan Daerah 

(UD”) 

Dalam perjalanan lembaga perwakilan di Indonesia banyak mengalami 

penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak lagi efektif, tidak demokratis 

dan tidak mencerminkan representatif utusan golongan dan utusan daerah. 

Sehingga diusulkan Utusan Golongan untuk  dihapuskan karena konsep 

golongan sangat kabur dan selalu menimbulkan manipulasi serta kericuhan 

politik.
8
 Pembahasan terkait masalah penghapusan utusan golongan ini terlihat 

semenjak pembahasan amandemen pertama tahun 1999, dengan adanya 

                                                           
8
 Moh. Mahfud MD. 2003. Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi 

Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakart. Penerbit Rineka Cipta. Cetakan II. a,. Hal. 154. 
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beberapa usulan dari fraksi-fraksi di MPR pada saat itu semisal apa yang 

diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 

Pandangan umum F-PDKB dengan juru bicara Gregorius Seto 

Harianto juga mengungkapkan perlunya DewanUtusan Daerah 

sebagai berikut. Di dalam kerangka penutup penataan sistem 

pemerintahan atau sistem MPR, MPR terdiri dari DPR dan ditambah 

Utusan Daerah. Utusan Golongan sekarang ini kami usulkan untuk 

terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah. Utusan Golongan kita 

hapuskan. Semua anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah dipilih 

langsung dalam pemilu. Amendemen UUD 1945 dilaksanakan dengan 

adendum- adendum.
9
 

 

Begitu pula Utusan Daerah untuk diperkuat dalam suatu wadah yang 

representatif yang mencerminkan keterwakilan daerah di samping Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini bisa di lihat dari beberapa usulan pada saat 

pembahasan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 bab VII dari Fraksi 

Partai Golkar. 

Terkait dengan pembahasan Bab VII, Theo L. Sambuaga  dari F-PG 

memberikan usulan sebagai berikut. Mengenai Bab VII ini kami ingin 

menyampaikan beberapa usul pengubahan yang pada intinya Bab VII 

ini mengenai Sistem Perwakilan Rakyat. Kami sejalan apa yang kami 

bicarakan pada Bab II yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri 

dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Pada Bab 

VII ini, judulnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan 

Daerah yang pada intinya adalah upaya untuk membangun sistem 

perwakilan yang semakin demokratis dan menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat serta memberikan peranan yang lebih besar kepada 

daerah mengingat negara kita yang sangat luas ini. 

Kedua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah 

menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, dan anggota-anggotanya 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam 

hubungan ini, DPR merupakan kamar atau lembaga yang lebih dekat 

dengan rakyat dibandingkan dengan DUD maka bobot pembuatan 

undang-undang-nya lebih berada pada DPR dibanding kan dengan 

                                                           
9
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, LatarBelakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002.  

Buku III Jilid 2. Edisi Revisi. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi. hal. 1084. 
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DUD. Tetapi dengan keberadaan DPR dan DUD dengan sistem dua 

kamar ini maka prinsip checks and balances akan terselenggara lebih 

menonjol, bukan saja kedua DPR ini dalam pengawasan dan 

pembuatan undang-undang, tetapi dua lembaga perwakilan ini dengan 

Presiden yang juga dipilih secara langsung. 

Dengan demikian maka setiap produk baik dari Pemerintah maupun 

dari lembaga perwakilan rakyat yang mengatasnamakan rakyat dan 

mendapat mandat dari rakyat secara langsung di cek, diawasi, dan 

diimbangi oleh lembaga perwakilan lainnya. Ini antara lain untuk 

menjamin bahwa seluruh apa yang menjadi aspirasi rakyat 

terselenggara dengan baik oleh lembaga-lembaga yang mewakili 

rakyat, yang dipilih oleh rakyat tersebut.
10

 

 

Setelah melalui perdebatan panjang  tentang Utusan Daerah. Usulan 

tersebut diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan melalui 

PAHI-BPMPR dibicarakan oleh fraksi-fraksi yang ada di Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Fraksi-frakasi ada yang menyatakan anggota MPR 

tetap terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Ada 

yang mengusulkan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, utusan golongan 

dihapuskan. Akhirnya melalui voting Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri 

dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan umum.
11

 

Selanjutnya setelah ditetapkan Pasal 2 ayat (1) tentang keanggotaan 

MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dapat kita lihat dan cermati 

adalah tentang terbatasnya
12

 kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. 

Kewenangan yang terbatas itu dapat dilihat dalam konstitusi di mana anggota 

                                                           
10

 Ibid, Hal. 1096 
11

 Soebardjo. Dalam  Jurnal Hukum no. 1 vol.14 januari  2007  hal. 142 – 157. lihat juga 

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, LatarBelakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002.  

Buku III Jilid 2, Edisi Revisi. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi., Hal. 1463-1465. 
12

 Tjipta Lesmana, Quo Vadis, Dewan Perwakilan Daerah, Kompas, 10 Juli 2006, Hal. 7. 
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DPD dipilih empat orang dari tiap propinsi melalui pemilihan umum
13

 dan 

jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR
14

. Kemudian adapun 

kewenangan DPD dalam pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945: 

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.
15

 

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 atasnrancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama.
16

 

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.
17

 

 

Dari ketiga ayat tersebut menunjukan bahwa kewenangan DPD 

terbatas. Dalam ranah legislasi seperti termaktup dalam pasal 22D ayat (1) dan 

(2) tersebut, kata “dapat” menunjukan makna bahwasannaya DPD tidak 

mempunyai kewajiban atau bahkan tidak memiliki kewenangan legislasi 

secara murni.  Pasal 23E ayat (2) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan 

dari BPK kemudian diserahkan ke DPR, Pasal 23F ayat (1) DPD memberikan 

                                                           
13

 Lihat Pasal 22C ayat 1 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  
14

 Lihat Pasal 22C ayat 2 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
15

 Lihat Pasal 22D ayat 1 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  
16

 Lihat Pasal 22C ayat 2 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
17

 Lihat Pasal 22C ayat 3 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
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pertimbangan pemilihan anggota BPK. Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) 

menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-

undang. Pasal 7B ayat (1) sampai dengan (6) pemberhentian Presiden atas 

usulan DPR tanpa melibatkan DPD Pasal 7C larangan Presiden membubarkan 

DPR tetapi tidak ada ketentuan larangan Presiden membubarkan DPD. Pasal 

11 ayat (1) dan (2) hanya melibatkan DPR dan Presiden tanpa DPD untuk 

sebuah pernyataan perang, damai, perjanjian internasional. 

Selain itu Menurut Jimly Asshiddiqie dikatakan bahwa pada 

pokoknya, cabang kekuasaan legislatif, berada ditangan DPR. Namun sejauh 

menyangkut kepentingan daerah, seperti yang terkait dengan hal-hal yang 

disebut dalam Pasal 22D ayat (1), maka DPD diberi inisiatif untuk 

memberikan rancangan undang-undang. Akan tetapi, rancangan undang-

undang itu tetap harus diajukan kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan 

legislatif yang utama. Karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan DPD ini 

hanyalah bersifat „suplemen‟, „embel-embel‟ yang tidak terlalu penting.
18

 

Melihat dari segi kewenangan seperti di atas keberadaan DPD ini 

seolah hanya sebagai simbol lembaga representatif daerah tanpa fungsi dan 

kewenangan yang kuat untuk kemudian dapat memperjuangkan kepentingan 

daerah yang kita lihat dalam catatan sejarah terkesan dipinggirkan dan  

dianaktirikan. Kemudian apabila melihat dari perspektif pengadaannya peran 

DPD sangat minimal, padahal prosedur pemilihan anggotanya justru sangat 

rumit dan sulit. Seseorang baru dapat menjadi anggota DPD apabila benar-

                                                           
18

 Jimly Asshiddiqie. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. 

Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. Hal.32. 
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benar tokoh yang dikenal luas di daerahnya dan bukan orang partai, sehingga 

benar-benar dapat dikenal di luar konteks mesin politik yang bernama partai. 

Akan tetapi, setelah terpilih menjadi anggota DPD, lalu harus hidup di Jakarta, 

tugasnya hanya memberi pertimbangan kepada DPR dalam urusan-urusan 

legislasi.
19

 

Sebagai lembaga yang notabene sebagai representasi rakyat atau 

sebagai lembaga cerminan dan perwakilan rakyat dalam menjalankan 

fungsinya idealnya harus memperhatikan kepentingan rakyat sesuai dengan 

amanah konstitusi pasal 2 UUD Negara RI Tahun 1945.
20

 Persoalan mendasar 

adalah, bagaimana sebuah lembaga dalam hal ini DPD dapat menjalankan 

fungsinya dengan basis dan dasar kepentingan daerah apabilan dibekali 

dengan kewenangan yang justru mereduksi keberadanya tersebut. Di samping 

itu kewenangannya yang terbatas membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

tidak optimal kinerjanya untuk melaksanakan kewenangannya karena adanya 

pembatasan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga keberadaan DPD 

dewasa ini tidak terasa bagi daerah secara kusus dan bagi perbaikan sistem 

dalam menyeimbangkan parlemen. 

Hal-hal yang tersebut di atas itulah yang belakangan ini membuat 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat perhatian dari banyak pihak 

tentang keberadaanya selama ini. Adanya wacana pemberian kewenangan 

yang lebih di bidang legislasi supaya sesuai dengan: 

                                                           
19

 Ibid, Hal. 32. 
20

 Bunyi pasal 2 UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar” 
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1. “Ruh” sistem bicameral yaitu adanya  checks and balances antara dua 

lembaga perwakilan tersebut. 

2. Sebagai  wujud sinergitas dengan dasar pembentukan DPD sehingga dalam 

menjalankan fungsi dan kewenanganya DPD dapat benar-benar 

memperjuangkan kepentingan daerah. 

DPD merupakan lembaga yang sangat mahal. Oleh karena itu apabila 

dibiarkan seperti ini dengan kewenangan yang sangat terbatas dan tidak sesuai 

dengan “ruh” pembentukannya, lembaga ini akan menjadi mubazir karena 

tidak sebanding dengan sumberdaya yang dipergunakan untuk mengadakanya. 

Apabila  ingin tetap dipertahankan keberadaanya maka sudah semestinya 

lembaga ini diberi kewenangan sebagaimana mestinya. 

Untuk memperkuat kedudukanya, faktor yang utama DPD harus diberi 

kewenangan legislasi untuk materi undang-undang tertentu dengan 

kewenangan „overwrite”.
21

 Dengan demikian di samping DPR yang sekarang 

ditentukan dalam padal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, DPD juga 

diberi kewenangan membentuk undang-undang terutama undang-undang 

tertentu yang terkait dengan urusan daerah sebagaimana yang diatur sekarang. 

Sungguh sangat ironis ketika keberadaan sebuah lembaga perwakilan 

yang mewakili daerah (di Negara federal contohnya Amerika Serikat disebut 

senate)
22

 ini dibekali dengan kewenagan yang cenderung kurang sinergi 

                                                           
21

 Jimly Asshiddiqie. 2011. Gagasan Perubahan ke Lima UUD N RI 1945. Disampaikan 

dalam Seminar Nasional Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan 

Perwakilan Daerah dengan President University. 28 April. 2011 
22

 Di Amerika Serikat Senat merupakan wakil Negara bagian (DPD) di indonesia dan house 

of representatife merupakan wakil Negara federal dan sekaligus wakil rakyat secara keseluruhan 

(DPR) 
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dengan ide dasar dan landasan pembentukanya. Ketika suatu lembaga 

dibentuk sudah menjadi keniscayaan memiliki eksistensi yang real untuk 

kemudian bisa menjadi lembaga yang utuh dari segi substansi kinerja. 

Keberadaan yang terkesan dikonstruk setengah hati dan hanya sebagai simbol 

agar tidak ada keadaan disintegrasi bangsa tanpa ada kewenangan yang 

sinergis dalam hal memperjuangkan aspirasi daerah inilah yang kemudian 

menjadi sebuah masalah yang mendasar, seolah DPD tidak ada bedanya 

dengan model lembaga pendahulunya yaitu Utusan Daerah (UD) dan Utusan 

Golongan (UG). Dengan kata lain esensi keberadaan DPD dirasa kurang, 

seolah dikesmpingkan dan hanya sebagai lembaga pelengkap dari DPR 

sehingga status keberadaanya perlu dipertanyakan kembali.   

Berangkat dari keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan yang 

selama ini kewenangan legislasinya terbatas, maka peneliti akan mengkaji 

lebih jauh dan kritis mengenai “Urgensi Keberadaan  Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan   latar   belakang   yang   telah   diuraikan   di   atas   maka  

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ide dasar pembentukan dewan perwakilan daerah (DPD) selaras 

dengan kewenangan yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 
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2. Apa urgensi keberadaan dewan perwakilan daerah (DPD) dalam fungsi 

legislasi sebagai penyeimbang badan perwakilan dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah 

diuraikan, tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Apakah Apakah ide dasar pembentukan dewan 

perwakilan daerah (DPD) selaras dengan kewenangan yang di atur dalam 

UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

2. Untuk mengetahui urgensi keberadaan dewan perwakilan daerah (DPD) 

dalam fungsi legislasi sebagai penyeimbang badan perwakilan dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penulisan hukum di atas, maka penulis 

mengklasifikasikan manfaat penelitian sebagai berikut: 

D. 1. 1. Bagi Penulis 

Bagi penulis, selain sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana penulisan hukum ini merupakan sarana pembelajaran dan 

pengembangan pikiran serta usaha untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis dalam hal keilmuam hukum. 
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D. 1. 2. Bagi ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu 

pengetahuan sehingga dapat memberikan konstribusi informasi 

dalam wacana dan pengetahuan hukum ketatanegaraan, lebih-lebih 

memberikan sumbangsih dalam informasi dan implementasi dalam 

hukum ketatanegaraan di Indonesia. 

D. 1. 3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penulisan hukum ini didasarkan atas 

harapan sosial dan ilmiah. Selain itu penulisan hukum ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang urgensi keberadaan dewan 

perwakilan daerah (DPD) dalam tistem ketatanegaraan Indonesia. 

D. 2. 1. Kegunaan 

Penuliasan hukum ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan yang obyektif bagi Dewan Perwakilan Daerah RI 

dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat menjadi sebuah 

lembaga perwakilan daerah yang fungsional. Selanjudnya penelitian 

hukum ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sebuah 

gambaran kepada Dewan Perwakilan Daerah RI untuk dijadikan 

sebuah pertimbangan dan wacana untuk perbaikan DPD RI baik 

secara kelembagaan, status dan kedudukannya yang sinergi dengan 

fungsi dan kewenanganya sesuai ide dasar pembentukannya maupun 

penyeimbang dalam parlemen sebagai kamar ke dua. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini yang menjadi objek kajian adalah lembaga 

Negara yang mempunyai kewenangan legislatif kususnya DPD sebagaimana 

kewenangannya yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-

undangan lain yang mengaturnya. 

Metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini: 

1. Pendekatan 

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana 

telah diuraikan, untuk mengkaji lebih mendalam pokok permasalahan 

dalam penelitian ini akan digunakan metode hukum normatif yang 

menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk 

menelaah, mengkritisi serta diharapkan mampu memberi solusi. 

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 

preskriptif dan terapan.
23

 Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan 

merupakan konsekuensi dari preskriptifnya mengingat dalam menerapkan 

standart prosedur atau acara harus berpegang kepada sesuatu yang 

substansial. 

Selain pendekatan yang disebut di atas penulis juga menggunakan 

metode pendekatan konseptual conceptual approach. Pendekatan ini 

dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari regulasi hukum yang ada. 

                                                           
23

 Ilmu yang bersifat preskriptif berarti ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan 

sebagai ilmu terapan berarti ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian 

Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 22. 
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Dalam menggunakan pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk pada 

prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam 

pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak 

secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam undang-

undang. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan 

dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

2. Bahan Hukum Penulisan  

Dalam penulisan hukum ini jenis bahan-bahan hukum yang 

digunakan penulis adalah antara lain: 

2.1.Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang 

berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun 

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai 

suatu gagasan.  Bahan-bahan hukum primer terdiri perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan 

ini bahan hukum primer terdiri dari: 

1. UUD Negara RI Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD, 
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3. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.2.Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan sekunder merupakan bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer adalah: 

Hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, jurnal dari 

kalangan ahli hukum tatanegara, makalah, hasil seminar, lokakarya 

maupun hasil-hasil kegiatan focus group discussion (FGD) yang 

masih relevan dengan materi/substansi penelitian. 

Buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan/fokus kajian 

dalam penelitian ini terutama buku-buku terkait konsep negara 

hukum dan konstitusi, konsep kelembagaan maupun lembaga Negara 

pasca amademen, konsep lembaga perwakilan. 

2.3.Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum yang dipakai penulis sebagai bahan 

tersier adalah bahan hukum yang bisa digunakan untuk memberikan 

penjelasan-penjelasan terhdap data primer dan sekunder yang terdiri 

dari kamus hukum dan politik serta ensiklopedia dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

ada dua cara yaitu teknik library research (studi kepustakaan) dan 

dokumentasi. Teknik melalui library research. Penelusuran bahan hukum 
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tersebut dengan melakukan pencarian ke beberapa perpustakaan umum 

maupun di perguruan tinggi di Jawa Timur, antara lain di Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya dan Universitas 

Airlangga, dan browsing internet, website. 

Dolumentasi itu sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data 

tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau 

keterangan baik dari internet, media cetak dan sumber-sumber lain yang 

relevan seperti dokumentasi risalah amandemen UUD Negara RI 1945, 

video, rakaman pembahasan dan dikusi-diskusi public terkait 

permasalahan DPD baik tercetak maupun tidak. 

4. Analisa Bahan Hukum  

Dari data yang telah terkumpul nantinya akan dianalisis dengan 

teknik deskriptif kualitatif dengan kerangka berfikir sistematis. Yaitu suatu 

metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu 

permasalahan yang tidak didasarkan atas bidang ststistik tetapi didasarkan 

atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian untuk 

mempertajam analisis dilakukan analisis isi (contens analysis) dan analisis 

komparatif berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan 

dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
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F. Sistematika 

Sistematika penulisan sikripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang 

tersusun secara berurutan. Mulai Bab I samapai dengan Bab IV, secara garis 

besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, yakni 

memuat landasan yang bersifat ideal dassollen dan kenyataan dassein 

yang mana hal tersebut menyangkut alasan atau faktor pendorong yang 

melatar belakangi  suatu masalah untuk dikaji lebih mendalam. 

Rumusan masalah memuat beberapa masalah yang akan diangkat dan 

dibahas mendetail dan koprehensif dalam pembahasan. Adapun 

tentang tujuan yang memuat pernyataan singkat tentang apa yang 

dikehendaki atau ingin dicapai dalam penulisan hukum ini. Manfaat 

penulisan, merupakan uraian mengenai kagunaan secara teoritis dan 

praktis. Metode penulisan dan sistematika penulisan untuk 

mempermudah dalam membuat penulisan hukum ini. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori atau kajian teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, di mana hal ini 

akan penulis jadikan landasan analisis dalam penulisan tugas akhir 

dalam bab pembahasan.  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori pemisahan 

kekuasaan separation of power, konsep lembaga perwakilan atau 
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parlemen (parlemen unikameral, parleme bikameral, parlemen 

trikameral), kemudian Teori yang mengkaji tentang DPD itu sendiri 

mengenai sejarah pembentukan DPD melalui pendekatan tinjauan 

amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dan mengenai status, fungsi 

dan kewenangannya. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab III akan menguraikan apa yang menjadi 

pembahasan sebagai objek kajian dalam penulisan ini. Fokus objek 

yang akan dikaji dalam bab ini meliputi (1) apakah ide dasar 

pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaras dengan 

kewenangan yang di atur dalam UUD Negara RI 1945 dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia (2) Apa urgensi keberadaan dewan 

perwakilan daerah (DPD) dalam fungsi legislasi sehingga 

penyeimbang badan perwakilan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 

Problematika DPD akan diurai mengenai indikator ide dasar 

pembentukan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

kemudian terkait masalah keberadaan DPD yang mempunyai peran 

sebagai lembaga perwakilan daerah dengan kewenangan yang diatur 

dalam UUD Negara RI Tahun 1945.  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini 

yang berisikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas 
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pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi 

penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum 

ini dan diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

semua pihak. 

 

 

 

 


