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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Reformasi di Tahun 1998, melahirkan sejarah baru dalam perjalanan 

ketatanegaraan Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

amandamen konstitusi negara yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1999 

sampai dengan 2002. Perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 

ditinjau dari sudut pandang hukum ketatanegaraan merupakan upaya 

penataan ulang kehidupan ketatanegaraan Indonesia dalam rangka 

mendesain demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berorientasi pada 

tegaknya rule of law, pengendalian kekuasaan, civil society dan checks and 

balances.1 

Amandemen konstitusi berimplikasi pada berubahnya sistem 

ketatanegaraan Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia selanjutnya disebut MPR RI yang semula merupakan 

lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar 

dengan lembaga tinggi negara lainnya.2 Sebelum perubahan UUD 1945 

tugas dan wewenang MPR tertuang dalam  pasal 3 dan pasal 6 UUD 1945 

Menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan 

negara, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Sedangkan

                                                           
1 Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Jakarta. Total 

Media, hlm 227. 

2 Chairul Anwar, 1999, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Jakarta. CV. Novindo Pustaka 

Mandiri, hlm. 71 
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setelah perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

kewenangan MPR diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain 

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, amandemen konstitusi juga melahirkan 

banyak lembaga lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi, 

Komisi Yudisial dan termasuk didalamnya adalah Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia (DPD RI).3 

Pada perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 dalam sidang tahunan MPR 

RI, secara yuridis adalah awal kehadiran lembaga baru dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia yakni DPD RI yang diatur dalam Pasal 22C dan 

Pasal 22D UUD NRI 1945.4 

DPD adalah lembaga negara yang lahir dari keinginan reformasi yang 

pada awalnya merupakan lembaga utusan daerah dalam komposisi 

keanggotaan MPR, yang mana terdiri dari anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Kemudian 

                                                           
3 Ni’matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal. 182 

4Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga. 

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 22D UUD 1945, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan DPD diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). UU tersebut merupakan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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muncul tuntutan agar “Utusan Daerah” dalam MPR diwujudkan dalam 

bentuk DPD. Dan hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 

dikatakan bahwa MPR terdiri  dari DPRdan anggota DPD yang dipilih 

melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Bersama DPR, DPD diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem 

parlemen dua kamar (bicameral) dalam format baru perwakilan politik 

Indonesia yang mewadahi anggota DPR dan DPD sehingga membentuk 

sistem perwakilan bikameral yaitu lembaga perwakilan rakyat yang terbagi 

dalam dua kamar, seperti halnya di Amerika Serikat ada Senat dan House 

of Representative, anggota House of Representatives terdiri atas wakil-

wakil partai politik. Anggota Senat terdiri atas wakil-wakil negara bagian. 

 Jika DPR merupakan cermin representasi politik (political 

representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi 

teritorial atau regional (regional representation).5 DPD dilahirkan dan 

ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang 

menjembatani kebijakan (policy), dan regulasi pada skala nasional oleh 

pemerintah (Pusat) di satu sisi dan Daerah di sisi lain.6 

Merujuk pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI 1945), DPR adalah pemegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan Dewan 

                                                           
5Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 119. 

6 M. Solly Lubis, 2008, Hukum Tata Negara, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 93 
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Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.7 

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu, DPR 

memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. Pasal 20A menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam 

melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 

interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

Sedangkan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

diatur dalam pasal 22D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa DPD mempunyai tiga fungsi, yakni 

fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan.8 Ketiga 

fungsi DPD tersebut dilakukan secara terbatas, tidak seperti lazimnya sistem 

                                                           
7 Lihat Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan pertama pasal 20 

menyebutkan: (1) dewan perwakilan daerah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) 

setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama 

8 Pasal 22D menyebutkan: (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 perimbangan keuangan pusat dan daerah, 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 yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan 

agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.   
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ketatanegaraan yang menganut sistem bicameralsangat terbatas 

dibandingkan dengan kewenangan DPR yang sangat kuat. 

Menurut Jimly Asshiddiqie keberadaan DPD hanyalah sebagai co-

legislator ketimbang peran sebagai legislator sesungguhnya. Pendapatnya 

itu didasarkan pada kenyataan di mana DPD tidak memiliki kewenangan 

membuat undang-undang.9 Padahal sebagai bagian dari parlemen 

selayaknya DPD juga memiliki kewenangan membuat undang-undang 

seperti yang juga dimiliki DPR, sebagaimana diketahui fungsi legislasi itu 

mencakup beberapa tahapan antara lain:  

1. Tahapan Perencanaan;  

2. Penyusunan;  

3. Pembahasan; 

4. Pengesaan atau Penetapan;  

5. Pengundangan,  

Kemudian kewenangan legislasi yang diberikan Undang-undang 

Dasar kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 

tertuang dalam pasal 22 D ayat (1) dan (2)10 UUD NRI Tahun 1945 yang 

membatasi DPD hanya dalam mengajukan RUU dan ikut serta membahas 

RUU tertentu, serta memberikan pertimbangan kepada DPRatas RUU 

                                                           
9Jimly Asshiddiqie, 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 

Jakarta, hlm. 139. 

10 Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Perubahan Ke-

III tahun 2001. 
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APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, 

pajak, dan agama. 

Perbedaan fungsi legislasi yang diberikan oleh konstitusi  kepada DPD 

dan DPR menjadi polemik yang berkepanjangan sehingga muncul isu 

perihal pembubaran DPD, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum 

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin 

Iskandar11 dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di JCC 

Senayan, Jakarta,  yang mengatakan bahwa DPD akan dibubarkan karena 

dianggap tidak berfungsi sama sekali, serta eksistensi DPD dalam tubuh 

parlemen Indonesia.Hal senada juga di ungkapkan oleh pengamat politik 

dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah (UIN) Jakarta Syarwi 

Pangi Chaniago12 bahwa DPD hanya punya dua pilihan untuk mengatasi 

polemik DPD. Dibubarkan atau diperkuat perannya untuk negara, tapi di 

akhir kalimat Syarwi Pangi mendukung jika DPD dibubarkan dikarenakan 

DPD tidak memiliki kewenangan apapun dalam proses legislasi. Baik 

menunda, hingga memutus legislasi, serta anggaran negara yang 

diperuntukan kepada DPD akan lebih baik dipergunakan untuk hal yang 

lain, anggaran DPD yang dimaksud ditaksir mencapai 1 triliun rupiah per 

tahunnya. 

                                                           
11 Dikutip dari http://nasional.kompas.com/ akses terahir pada tanggal 16 Maret 2016. Pukul 

20.35 WIB. 

12 Berita yang diturunkan pada hari selasa 9 Februari 2016 Diakses dari Jawapos.com pada 

tanggal 16 Maret 2016. Pukul 12.57 pm. 

http://nasional.kompas.com/
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Kritikan terhadap eksistensi DPD itu sendiri datang dari internal 

anggota Dewan Perwakilan Daerah Jhon Pieris yang mengatakan 

bahwasanya DPD RI lebih baik dibubarkan karena tidak mempunyai 

wewenang seperti halnya DPR atau tidak miliki fungsi yang signifikan 

dalam membentuk sistem dua kamar. 

Dari isu serta polemik yang mengiringi perjalan DPD sebagai kamar 

kedua dalam tubuh parlemen Indonesia ini penulis tertarik dan memilih 

penelitian hukum yang penulis beri judul : KEDUDUKAN DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF 

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai 

lembaga legislatif ditinjau dari landasan terbentuknya DPD dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia? 

2. Bagaimana Refungsionalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam 

proses pembentukan undang-undang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menggali lagi pemehaman konsep parlemen 

yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka penelitian 

ini ditujukan: 
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a. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) sebagai lembaga legislatif ditinjau dari landasan terbentuknya 

DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

b. Untuk mengkaji dan melakukan analisa terhadap fungsi legislatif 

dewan perwakilan daerah (DPD) dalam proses pembentukan undang-

undang di Indonesia. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis 

berharap penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian inisebagai syarat bagi penulis untuk memperolah gelar 

Sarjana Hukum, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan 

pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan 

hukum. 

b. Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih 

pemikiran bagi kalangan praktisi maupun pelaku kekuasaan dalam 

menjalankan roda pemerintahan yang diamanahkan oleh rakyat 

Indonesia. Khususnya dewan perwaklian daerah, yang menjadi 

fokus dalam tulisan ini sehingga menjadi pertimbangan obyektif 

dan wacana perbaikan DPD RI baik secara kelembagaan, status 

serta kedudukannya sebagai lembaga legislatif. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum dan 

ketatanegaraan di Indonesia, khususnya tentang Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, baik bagi 

penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas. 

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta mengupgrade informasi seputar ketatanegaraan 

Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.  

E. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki13 ”dengan pendekatan tersebut, 

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Berdasarkan ruang lingkup 

dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode 

pendekatan yang diambil ialah metode hukum yuridis normative 

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.14 

                                                           
13 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm 93. 

14 Ibid. 
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Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yang seringkali 

digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) pendekatan ini dilakukan penulis 

merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi hukum yang ada. 

b. Jenis Bahan Hukum 

Dalam proses penyunan penelitian ini penulis menggunakan 3 

(tiga) jenis bahan hukum yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad15 

”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, 

yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga yang berwewenang untuk itu”. Bahan-bahan hukum 

primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

pustusan hakim. Bahan hukum primer yang diguinakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Undang-undang dasar tahun 1945 sebelum amandemen dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

setelah amanemen berikut Naskah Komprehensif Perubahan 

Undang-undang Dasar Tahun 1945; 

                                                           
15 Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan 

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157 
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b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tantang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-undangan; 

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder dapat berupa  Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal 

Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang 

termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan 

penulisan hukum ini. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa 

Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain. 

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini 

merupakan penelitian hukum (legal research). Menurut F. Sugeng 

Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau 

diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk 

membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu 

kebenaran hukum.16Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini 

adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (library research), 

yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai huum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa 

perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan browsinginternet, dan 

website. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Dari data yang telah terkumnpul selanjutnya penulis analisa 

secara teknik deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk 

memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji 

                                                           
16 F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yokyakarta, hlm 29 
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berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah 

serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

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

tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan 

yang bersifat ideal das sollen dan kenyataan das sein yang melatar 

belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. 

Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu 

masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika 

penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti 

akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya 

yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka 

teori dan konseptual mengenai: (1) Teori Demokrasi (Langsung dan 

Perwakilan); (2) Parlemen Bikameral (dipilih dan diangkat) 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan 

sebagai obyek kajian dalan penulisan, fokus permasalahan yang dikaji 

dalam bab ini mengenaikedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai 

lembaga legislatif ditinjau dari landasan terbentuknya DPD dalam 

sistem ketatanegaraan indonesia. Refungsionalisasi DPD dalam 

proses pembentukan undang-undang Problematika Dewan Perwakilan 

Daerah tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan serta 

penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga 

dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan 

kesimpulam dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau 

rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 


