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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu 

“demos” dan “kratos” atau “kratein”. Menurut artinya secara harfiah yang 

dimaksud dengan demokrasi, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan 

“kratos” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu 

pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti 

kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi 

kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan 

dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak 

terkontrol. 

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, 

sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan 

dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, 

kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya 

maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat 

berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya 

kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik 
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(public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara 

adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk 

kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut 

berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from 

the people by the people to the people).26 

Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum 

ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua 

bangsa.27 Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai 

hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup 

bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat 

itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (direct democrazy) 

artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan 

yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur 

mayoritas.  

Kemudian, dalam perkembangannya mengalami dua kali bentuk 

transformasi demokrasi yakni transformasi demokrasi negara kota di 

Yunani dan Romawi kuno pada abad ke 5 sebelum Masehi serta beberapa 

negara kota di Italia pada masa abad pertengahan dan transformasi yang 

terjadi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa 

negara atau negara nasional yang luas.28 Akibat transformasi demokrasi 

                                                             
26 Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 2. 
27 Sulardi, 2012, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Malang, Setara Press, 

hal. 23. 
2828 Robert A. Dahl, 1998, On Democrazy, USA, Yale University Press, hlm. 120. Dikutip 

dari Kusnu Goesniadhie S, 2009, Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat 
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tersebut, terjadi perubahan tatanan secara mendasar bentuk demokrasi 

sebagai akibat terjadinya perpindahan dari negara kota ke negara bangsa. 

Robert A. Dahl mengemukakan delapan akibat yang ditimbulkan dari 

adanya penerapan demokrasi pada wilayah negara bangsa yang luas, yaitu 

perwakilan; perluasan yang tidak terbatas; batas-batas demokrasi 

partisipatif; keanekaragaman; konflik; poliarkhi; pluralisme sosial dan 

organisasional; dan perluasan hak-hak pribadi.29 Dari sini terlihat bahwa 

bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa Yunani kuno sangat 

berbeda dengan bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa sekarang. 

2. Demokrasi Perwakilan 

Seperti yang telah diuraikan di atas, pelaksanaan demokrasi melalui 

demokrasi langsung sebenarnya merupakan prototype kehidupan negara 

demokrasi modern saat ini. Dalam pelaksanaan demokrasi langsung dimana 

segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu 

dan tempat yang sama hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayah dan 

jumlah warganya sangat kecil. Pada zaman modern, suatu cita-cita 

demokrasi yang ideal dimana rakyat terlibat secara langsung dalam 

pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi karena jumlah warga 

negara yang banyak dan wilayah negara yang luas. Oleh karena itu 

kemudian konsep demokrasi dilakukan melalui prosedur perwakilan yang 

biasa disebut demokrasi tidak langsung atau disebut juga dengan istilah 

                                                             
Manusiawi, Malang, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusu, Vol. I No. 1, Fakultas Hukum, 

Universitas Wisnuwardhana, hal. 29-30. 
29 Ibid, hlm. 31. 
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demokrasi perwakilan. Dari sinilah kemudian muncul ide lembaga 

perwakilan atau lembaga parlemen dalam sejarah perkembangannya. 

Keberadaan lembaga perwakilan dalam demokrasi modern sangat 

penting dalam suatu negara bangsa. Melalui lembaga perwakilan, 

persoalanpersoalan kompleks yang dihadapi masyarakat akan dapat 

diselesaikan. Dengan demikian lembaga perwakilan berfungsi untuk 

menjembatani dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu secara umum lembaga 

perwakilan ini mempunyai fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan 

dan fungsi sebagai sarana pendidikan politik.30 Fungsi-fungsi ini dilakukan 

oleh lembaga perwakilan dalam rangka mewujudkan cita-cita demokrasi 

modern yang dewasa ini diikuti oleh sebagian besar negara-negara di dunia. 

Penggunaan fungsi-fungsi tersebut secara teoritis mudah dipahami, 

tetapi dalam tataran praktek sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena 

lembaga perwakilan lebih menempatkan sebagai perwakilan politik 

daripada perwakilan rakyat. Secara teoritis dalam masyarakat terdapat tiga 

prinsip perwakilan, yaitu perwakilan melalui partai politik (political 

representative), perwakilan daerah (regional representative) dan 

perwakilan fungsional atau utusan golongan (functional representative).31 

Dimana perwakilan politik  menghasilkan wakil politik, seperti anggota 

DPR yang dipilih melalui pemilihan  umum  yang berasal  dari  partai  

                                                             
30 Ibid, hal 30. 
31 Jimly Asshidiqie, 2009, Hukum Tata Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 

305. 
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politik, perwakilan  daerah menghasilkan wakil  daerah, seperti anggota 

DPD yang  dipilih  melalui  pemilihan umum yang bukan dari  partai politik 

melainkan  wakil  dari  daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional 

menghasilkan wakil golongan, seperti utusan golongan dalam keanggotaan 

MPR pada orde baru. 

B. Parlemen 

1. Tinjauan Umum Tentang Parlemen 

Pada masa modern, saat demokrasi langsung tidak mungkin 

dilaksanakan maka karena alasan praktis gagasan demokrasi tidak langsung 

dianggap perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah muncul 

sistem perwakilan rakyat, dan kumpulan para wakil rakyat ini dinamakan 

dewan perwakilan rakyat yang sering disebut dengan “parlemen” atau 

lembaga legislatif (legislature).32 

Istilah parlemen dan legislatif memiliki kesamaan nafas terhadap 

arti yang dimaksudkan.33 Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo 

berikut ini:34 

Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi 

badan itu, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain 

yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur 

“berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah pubik). Nama 

ain la gi adalah Parliament, suatu istilah yang menekankan unsur 

“bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan 

                                                             
32 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Cetakan ke-2, 

Bandung, PT. Eresco Jakarta, hal.18-19. Dikutip dari Muchammad Ali Safa’at, 2010, Parlemen 

Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan 

Indonesia, Malang, UB Press, hal. 20. 
33 Istilah parlemen lebih banyak digunakan di Eropa, sedangkan istilah legislatif lebih 

banyak digunakan di Amerika Serikat. Ibid, hal. 24. 
34 Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia 

Pustaka Utama, hal. 315. 
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representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan 

People’s Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan 

tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa 

badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. 
 

Badan perwakilan atau parlemen pada mulanya ada mulanya 

bukanlah sebagai badan pembuat undang-undang akan tetapi lebih 

merupakan media komunikasi antara raja dengan para petinggi istana 

beserta kalangan bangsawan serta petinggi gereja.35 Sesuai dengan tujuan 

pembentukan parlemen maka ia berfungsi untuk membahas dan 

mendiskusikan persoalan-persoalan kenegaraan. Pembahasan tersebut 

sudah tentu tidak berarti pembuatan undang-undang karena rajalah yang 

berhak membuat undang-undang sedangkan anggota parlemen lain hanya 

mendengar dan memperkuat serta mendukung keputusan raja.36 Perlemen 

dalam demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya 

bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, 

dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda di setiap negara.37 

Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat harus merupakan 

penjelmaan dari kehendak rakyat, sehingga harus dipilih secara langsung 

                                                             
35 Menurut A.F Pollard dalam bukunya “The Evaluation of Parliament” menyatakan 

bahwa parlemen terbentuk sebagai satu kelicikan dari sistem feodal dengan merujuk pada konstruksi 

parlemen tertua di Inggris sebagai forum untuk mengumpulkan para bangsawan apabila Raja 

menginginkan perubahan panjang dan tantara. Kemudian Raja membuat badan untuk mewadahi 

forum ini yang terdiri dari para bangsawan, tuan tanah, dan pendeta-pendeta yang disebut 

“Curiaregis” dan kemudian menjadi “House of Lords”. Pada akhirnya muncul pula lembaga dari 

kelas menengah yang disebut dengan “magnum consilium” yang kemudian menjadi “House of 

Commons”. Keduanya kemudian menjadi “Parlementum” atau parlemen di Inggris hingga saat ini. 

Lihat dari Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit, hal.26-27. 
36 Bambang Cipto, 1995, Dewan Perwakilan Rakyat: Dalam Era Modern-Industrial, 

Jakarta, PT Grafindo Persada, hal. 9. 
37 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit, hal. 24 
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melalui pemilihan umum. Setiap orang yang memenuhi syarat memiliki hak 

yang sama untuk memilih dan dipilih dalam menjadi wakil rakyat dalam 

parlemen. Pada kenyataannya, bukanlah pemilihan wakil rakyat yang 

memungkinkan warga negara untuk menyatakan kekuasaannya, tetapi fakta 

bahwa partai-partai politik yang memerintah harus selalu mengadakan 

hubungan dengan kehendak warga negara.38 Terdapat beberapa teori dan 

pendapat yang menjelaskan hubungan antara wakil dengan yang diwakili, 

yaitu:39 

a. Teori Mandat 

Wakil duduk di parlemen karena mendapat mandat dari rakyat sehingga 

disebut mandataris. Teori ini terdiri dari dua, yaitu mandat imperatif 

dimana wakil tidak boleh bertindak diluar instruksi yang diwakili, dan 

mandat bebas di mana wakil bisa berbuat bebas tanpa tergantung pada 

instruksi yang diwakili karena waktu adalah orang yang terpercaya dan 

terpilih. 

b. Teori Organ 

Rakyat dan lembaga perwakilan adalah organ terpisah yang memiliki 

fungsi sendiri-sendiri. Setelah rakyat memilih wakilnya maka lembaga 

perwakilan sebagai organ akan menjalankan tugas dan wewenang yang 

diberikan oleh undang-undang tanpa harus berhubungan dengan rakyat. 

c. Teori Sosiologi Rieker 

                                                             
38 Ibid, hal. 24 
39 Moh. Kusnadi dan Bintan R. Siragih, 2000, Ilmu Negara Edisi Revisi, Jakarta, Gaya 

Media Tama, hal. 254259. Dikutip Ibid, hal. 24-25. 
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Lembaga perwakilan merupakan bangunan sosial. Pemilih memilih 

wakilnya yang benar-benar ahli dan akan membela kepentingan 

pemilih. Dalam lembaga perwakilan tercermin lapisan-lapisan 

masyarakat. 

d. Teori Hukum Obyektif dari Duguit 

Hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat 

melaksanakan tugasnya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tidak 

akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa mendukung 

wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Rakyat pasti akan 

memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya. 

Inilah yang disebut sebagai hukum objektif. 

e. Pendapat Gilbert Abcarian 

Terdapat 4 (empat) tipe hubungan antara wakil dan yang diwakili, yaitu: 

model bertindak sebagai wali (trustee) dari yang diwakili, wakil 

bertindak sebagai utusan (delegate), wakil di satu waktu bertindak 

sebagai wali dan diwaktu yang lain sebagai utusan tergantung pada 

masalah yang dihadapi (wakil sebagai politico), dan wakil terpisah dari 

yang diwakili dalam arti wakil menjadi partisan sendiri. 

f. Teori Hoogerwerf 

Terdapat 5 (lima) model hubungan antara wakil dan yang diwakili 

dalam parlemen, yaitu model utusan (delegate), model wali model 

(trustee), model politicos, model kesatuan dalam hal wakil dianggap 

mewakili seluruh rakyat, dan model penggolongan (diversifikasi) dalam 
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hal waktu dianggap mewakili kelompok teritorial, sosial, atau politik 

tertentu. 

Menurut Hans Kelsen teori-teori dan pandangan-pandangan tersebut 

sebagai fiksi politik tentang perwakilan berdasarkan karakteristik parlemen 

di negara-negara modern.40 Untuk membangun hubungan keterwakilan 

yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan bahwa wakil ditunjuk atau 

dipilih oleh yang diwakili tetapi wakil harus menuruti kehendak yang 

diwakili. 

2. Sifat-Sifat Perwakilan Dalam Parlemen 

a. Perwakilan Politik (Political Representation) 

Perwakilan dimana yang duduk dalam parlemen harus melalui 

pemilihan umum. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya 

kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam 

lembaga-lembaga melalui proses politik. Partai politik mengendalikan 

proses rekrutmen anggota serta kegiatan legislatif di parlemen. 

Sehingga anggota parlemen pada umumnya mewakili rakyat melalui 

partai politik. Sekalipun asas perwakilan politik telah menjadi sangat 

umum tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik 

dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-

mata mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada di 

dalam masyarakat.41 

                                                             
40 Ibid, hal. 25. 
41 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 317. 
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Beberapa negara menggabungkan kesetiaan terhadap partai dan 

wilayah pemilih. Seperti di Perancis partai sosialis dan komunis 

memusatkan kesetiaan mereka pada kepentingan partai sementara partai 

de Gaulie lebih setia kepada wilayah pemilihnya. Sebagian besar 

parlemen Eropa menunjukkan kesetiaan anggotanya pada partai 

politik.42 

Inggris misalnya tidak terlalu mempersoalkan apakah harus 

menekankan kepentingan partai politik ataukah kepentingan wilayah 

pemilihnya. Rekrutmen sebagai calon anggota parlemen dilakukan oleh 

partai-partai lokal. Dengan demikian pada waktu seseorang terpilih 

sebagai anggota parlemen Inggris maka yang mewakili partai politik 

sekaligus mewakili daerahnya. Secara operasional setiap anggota 

parlemen Inggris membuka semacam konsultasi dengan para pemilih di 

wilayah yang dikenal sebagai gejala pembedahan. Hubungan rutin 

antara wakil dan yang diwakilinya membuat anggota parlemen tidak 

harus memisahkan kesetiaan antara partai dan wilayah.43 

Anggota parlemen Jerman sebaliknya kurang memusatkan 

kesetiaan pada masyarakat pemilih di daerah. Kesetiaan terhadap partai 

sangat menonjol pada masing-masing anggota parlemen Jerman. Pola 

kesetiaan ini diperkuat oleh tradisi hubungan baik antara warga negara 

atau masyarakat pemilih dengan pejabat pemerintah daerah maupun 

                                                             
42 Bambang Cipto, Op.cit., hal. 39. 
43 Ibid. 
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kelompok kelompok kepentingan. Kesetiaan ini membuat peluang bagi 

anggota parlemen untuk mengesampingkan hubungan dengan para 

pemilih dan memusatkan kesetiaan mereka pada partai.44 

b. Perwakilan Fungsional (Functional Representation) 

Perwakilan fungsional dapat diartikan apabila anggota parlemen 

diangkat berdasarkan pada fungsi atau keahlian yang dimiliki. Dalam 

hal ini, perwakilan fungsional perlu diperhatikan dan sedapat mungkin 

diakui kepentingannya disamping sistem perwakilan politik, sebagai 

cara untuk memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan umum.45 Dalam rangka itu 

ada masalah sampai sekarang belum terpecahkan yaitu bagaimana 

menetapkan patokan objektif mengenai sifat-sifat dari golongan 

fungsional yang akan diikutsertakan, dan bagaimana menentukan 

kriteria untuk mengukur kekuatan golongan fungsional masing-

masing.46 

Di Indonesia, perwakilan fungsional telah dikenal pada masa 

Orde Baru melalui Utusan Golongan yang terdiri atas berbagai 

kelompok masyarakat seperti golongan agama, cendekiawan, kelompok 

professional, kaum perempuan, buruh, pemuda, pendidik (guru), petani, 

nelayan, dan lain-lain.47 

                                                             
44 Ibid, hal. 39-40. 
45 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 319. 
46 Encyclopedia of The Social Sciences Jilid V, 1959, New York, Macmillan co, hal. 522. 

Dikutip Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 319.  
47 Harus diakui pula bahwa pada masa Orde Baru pengertian utusan golongan tersebut juga 
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c. Perwakilan Teritorial (Territorial/ Regional Representation) 

Perwakilan teritorial dapat diartikan apabila anggota parlemen 

dipilih berdasarkan perwakilan kedaerahan/ territorial sehingga 

menghasilkan wakil-wakil daerah seperti Utusan Daerah pada saat Orde 

Baru. Keberadaan perwakilan teritorial dalam lembaga legislatif, 

menambah kekuatan bagi representasi kepentingan daerah dalam 

struktur kenegaraan. Prinsip perwakilan kedaerahan sangat penting 

dalam upaya menjamin persatuan bangsa dan kesatuan negara. 

3. Macam-Macam Sistem Parlemen 

a. Unikameral 

Dalam sistem unikameral, parlemen yang dipakai hanya 

menggunakan satu sistem perwakilan atau satu kamar sehingga tidak 

mengenal pemisahan antara majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem 

ini biasanya dipilih oleh negara yang masyarakatnya homogen dengan 

luas wilayah yang tidak terlalu besar, seperti Norwegia, Swedia, dan 

Denmark. 

Adapun beberapa kelebihan dalam sistem parlemen unikameral, 

yaitu: 

                                                             
pernah disalahgunakan dengan dikembangkan pengertian golongan ke dalam tiga jalur “ABG” , 

yaitu: jalur “A” adalah ABRI (Angkatan Bersenjata, sekarang TNI), jalur “B” untuk birokrasi 

(Pegawai Negeri), dan jalur “G” untuk sebutan Golkar (Golongan Karya). Dengan demikian, setelah 

pengertian diperluas sehingga mencakup semua pengertian golongan makna Utusan Golongan 

dipersempit lagi hanya untuk kepentingan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden 

Soeharto dalam mengkonsolidasikan dan memobilisasikan dukungan politik melalui instrumen 

golongan karya untuk terus-menerus menguasai panggung politik nasional. Lihat Jimly Asshiddiqie, 

Konstitualisme…, Op.cit., hal. 148-149. 
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1) Kemungkinan untuk dengan lebih cepat meloloskan undang-undang 

(karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi 

Rancangan Undang-Undang sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan 

dengan usulan yang berbeda-beda); 

2) Tanggung jawab besar (karena anggota legislatif tidak dapat 

menyalahkan majelis lainnya apabila suatu undang-undang tidak 

lolos apabila kepentingan warga negara terabaikan); 

3) Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi 

masyarakat untuk memantau mereka dan; 

4) Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayaran pajak. 

b. Bikameral 

Parlemen bikameral adalah parlemen yang berisi dua kamar 

berbeda (secara umum dikenal dengan first/ lower chamber dan second/ 

upper chamber),48 dimana para anggotanya melakukan aktivitas 

                                                             

48 Pengindentikan first chamber sebagai kamar bawah (lower) dan second chamber dengan 

kamar atas (upper) tidak terlepas dari pengaruh warisan Inggris. Dengan melihat bahwa yang 

berkumpul di second chamber (House of Lords) adalah anggota masyarakat istimewa atau kelas atas 

seperti keluarga Raja, golongan bangsawan, dan pemimpin agama maka kamar parlemen itu disebut 

pula sebagai upper chamber. Sementara kamar pertama (first chamber) adalah kumpulan orang 

awam atau yang berasal dari kelas lebih rendah sehingga dikenal pula dengan lower chamber. 

Namun semua penamaan ini pada dasarnya hanya merupakan sebutan umum karena setiap negara 

biasanya memiliki sebutan khusus sesuai dengan bahasa nasional yang dimiliki atau atas 

pertimbangan lainnya. Di Inggris gabungan kedua kamar disebut parlemen, sementara first/ lower 

chamber-nya disebut House of Commons dan second chamber-nya disebut House of Lords. Dengan 

urutan cara baca yang sama kita bisa menambah sebutan di negara-negara lain, seperti Amerika 

Serikat (Congress: House of Representatives dan Senate), Australia (Parlement: House of 

Representatives dan Senate), Perancis (Parlement: Assamblee Nationale dan Senat), Republik 

Irlandia (The Oireachtas: Dail Eireann dan Seanad Eiarian), India (Parliament: Lok Sabba dan 

Rajya Sabba), Belanda (States-General: Eerste Kamer dan Tweede Kamer), Spanyol (Cortes: 

Congreso de los Diputados dan Senado), Jepang (Diet: Shugi-in dan Sangi-in). Sedikit contoh 

pengecualian adalah Jerman, di mana parlemen bikameralnya tidak memiliki nama, sementara first/ 

lower chamber-nya disebut Bundestag dan second/ upper chamber disebut Bundesrat. Lihat dari 

Robert Endi Jaweng, et.al., Op.cit., hal. 13-14 
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pertemuan dan pengambilan keputusan/ hak suara dalam dua kamar 

yang terpisah itu (utamanya menyangkut legislasi), sebagai lawan dari 

parlemen unikameral yang hanya berisi satu kamar tunggal.49 Asumsi 

yang mendasari sistem dua kamar pada organisasi parlemen dari 

keinginan untuk memberikan kesempatan kepada bangsawan Inggris 

dan rakyat agar keduannya terwakili.50 Majelis Rendah (lower chamber) 

pada umumnya merupakan wakil atau mewakili kepentingan partai yang 

berskala nasional, sedangakan Majelis Tinggi (upper chamber) pada 

umumnya adalah lembaga yang mewakili kepentingan wilayah atau 

kelompok-kelompok fungsional.51 Dalam parlemen bikameral, 

menjamin beberapa capaian sebagai berikut:52 

1. Akomodasi basis-basis sosial dalam masyarakat (entah kelas, 

teritori, maupun organisasi/ asosiasi);  

2. Separasi kekuasaan dalam dua kamar parlemen sebagai cara 

mewujudkan struktur mixed-government dan mendorong proses 

saling awas dan terbentuknya keseimbangan (checks and balance) 

dalam parlemen; 

3. Jaminan kualitas deliberatif dan hasil yang baik dalam fungsi 

legislasi; 

                                                             
49 Ibid, hal. 13-14. 
50 Bambang Cipto, Op.cit., hal. 25. 
51 Hendarmin Ranadireksa, 2002, Visi Politik Amandemen UUD 1945: Menujukonstitusi 

Yang Berkedaulatan Rakyat, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, hal. 156. 
52 Robert Endi Jaweng, et.al., Op.cit., hal. 14 
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4. Membuka kesempatan yang berlipat untuk memperkuat kontrol 

terhadap cabang-cabang kekuasaan lain, terutama cabang eksekutif. 

Dengan adanya sistem dua kamar diharapkan bisa ditekannya 

dominasi kelompok mayoritas dalam masyarakat maupun potensi tirani 

partai berkuasa yang bisa muncul dalam lembaga parlemen. Struktur 

bikameral adalah mekanisme penguatan perwakilan berimbang dari 

berbagai kepentingan yang berseberangan dan dengan demikian 

mendorong suatu pencapaian kebijakan yang lebih adil dan terbuka 

daripada hanya bersandar pada pilihan satu kamar dengan dominasi 

kekuasaan mayoritas. Sementara dalam relasi kekuasaan parlemen 

bikameral bisa menjadi cara efektif untuk mencegah mudah 

tergelincirnya segala kepentingan kepada keuntungan para politisi dan 

penguasa karena ia harus memenangkan dukungan dari dua kamar 

parlemen yang membutuhkan kualitas argumentasi memadai dan sifat 

kepentingan yang mesti mencerminkan skala akomodasi yang luas.53 

4. Keanggotaan Parlemen 

Persoalan mengenai siapa yang berhak untuk menjadi anggota 

parlemen ataukah hanya orang dengan latar belakang tertentu yang 

diperbolehkan menjadi anggota parlemen. Berikut pemaparan mengenai 

keanggotaan parlemen adalah sebagai berikut.54 

a. Latar Belakang Sosial Anggota Parlemen 

                                                             
53 Ibid, hal. 15. 
54 Bambang Cipto, Op.cit., hal. 16-22. 
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Pada umumnya anggota parlemen berasal dari kalangan 

profesional namun tidak sedikit dengan latar belakang nonprofessional 

seperti pengusaha atau petani.55 Dalam tubuh parlemen sendiri 

komposisi anggotanya juga bervariasi. Sebagai misal Partai Demokrat 

di Amerika lebih banyak diwakili oleh para ahli hukum sedangkan partai 

Republik biasanya diwakili oleh para pengusaha. Sementara itu dalam 

parlemen Inggris partai buruh lebih banyak diwakili oleh para guru, 

pejabat asosiasi buruh, maupun tenaga terampil, sedangkan partai 

konservatif mengirimkan lebih banyak wakilnya dengan latar belakang 

bisnis. Komposisi anggota parlemen dengan ciri paling mencolok 

karena besarnya jumlah anggota dengan latar belakang ahli hukum 

hanya ada pada Kongres Amerika. Sementara parlemen lain pada 

umumnya membuka diri terhadap profesi profesi selain ahli hukum 

semata. 

Adapun proses awal terjadinya perubahan komposisi sosial 

parlemen adalah berkurangnya dominasi kaum bangsawan dalam 

komposisi keanggotaan parlemen di sebagian negara besar. Perubahan 

komposisi ini agaknya berkaitan erat dengan perubahan struktur sosial 

akibat dari revolusi industri yang dimotori Inggris Raya. Perubahan 

sosial ekonomi dengan cepat berpengaruh pula pada pola rekrutmen 

                                                             
55 Sekitar 80% dari anggota parlemen Jerman, Austria, Belgia, Belanda, Italia, Swiss, 

maupun Amerika berlatar belakang professional, manajerial, maupun profesi berdasi putih lainnya. 

Sementara parlemen Inggris maupun Skandinavia membuka kesempatan cukup besar bagi kalangan 

pengusaha, petani, maupun tenaga ahli lainnya. Ibid, hal. 16. 
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politik. Tahun 1868 dua pertiga anggota parlemen Inggris masih 

didominasi oleh kaum bangsawan. Delapan belas tahun kemudian 

jumlah ini turun menjadi 50 persen dan pada masa abad peralihan kaum 

bangsawan hanya memperoleh kursi kurang dari 10 persen. 

Profesionalisasi keanggotaan merupakan pertanda kedua dari 

perubahan komposisi sosial parlemen. Semakin banyak anggota 

parlemen yang telah memperoleh pengalaman di badan legislatif lokal 

lembaga-lembaga, pemerintahan, maupun organisasi kelompok 

kepentingan. Keanggotaan parlemen pun kemudian menjadi 

keanggotaan tetap, artinya semakin besar penghargaan masyarakat 

terhadap karir parlemen sehingga banyak pula individu yang memilih 

jalur kehidupan politik dan meniti karir di parlemen. 

Kenaikan kelas menengah dalam tanggung parlemen adalah ciri 

selanjutnya yang menandai perubahan sosial dalam tubuh parlemen. 

Ketika wakil-wakil dari partai sosial Demokrat di Jerman dan partai 

buruh untuk pertama kalinya tampil di meja-meja parlemen. Para 

pengamat sibuk memperkirakan terjadinya konflik antara kelas borjuis 

dan kelas guru dalam tubuh lembaga parlemen. Namun, ketika 

kemudian ramalan tersebut tidak terjadi maka orang pun mengenal 

gejala itu sebagai proses embourgeoisement, yakni semakin banyaknya 

wakil-wakil kelas buruh yang menyandang status kelas menengah 

seperti para ahli hukum dan guru sekolah. 

Tentang asal-usul anggota parlemen barangkali di antara negara-
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negara maju hanya Inggris yang tidak mengharuskan calon calon 

anggota parlemen berasal dari daerah pemilihan atau bertempat tinggal 

di daerah pemilihnya. Sebagian besar calon calon anggota parlemen 

Jerman berasal dari daerah pemilihan masing-masing. Di Perancis para 

deputi secara tradisional dipilih dari para politisi lokal. Dengan 

demikian paling tidak antara wakil rakyat di parlemen dengan daerah 

yang diwakili terdapat hubungan yang relatif dekat, sebab mewakili 

suatu daerah tanpa pernah tahu kondisi dan keadaan daerahnya sulitlah 

disebut sebagai wakil dari daerah tersebut. 

b. Rekrutmen Anggota 

Rekrutmen anggota parlemen adalah persoalan politik yang biasa 

diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Aturan-

aturan tertentu menegaskan dan membatasi siapa yang dapat dipilih atau 

diangkat menjadi anggota parlemen. Namun tidak semua orang 

memiliki kesediaan dipilih ke dalam keanggotaan parlemen. Kehidupan 

politik sebagai ciri pokok urusan Seorang anggota parlemen 

menyebabkan karir di parlemen tidak selalu menarik setiap orang yang 

memiliki kualifikasi untuk dipilih. Hanya seseorang dengan motivasi 

sangat tinggi dan kesediaan untuk menempuh segala jenis resiko mampu 

mengatasi semua kendala kehidupan politik. 

Seseorang yang ingin menjadi anggota parlemen harus memenuhi 

syarat-syarat menjadi calon anggota parlemen sebagaimana ditentukan 

oleh konstitusi atau undang-undang pemilihan (electoral law). Dalam 
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kenyataan proses pencalonan seorang anggota parlemen bukanlah 

persoalan sepele. Seseorang dapat terpilih menjadi anggota parlemen 

jika mampu menciptakan hubungan dengan organisasi politik seperti 

partai politik atau kelompok kepentingan. 

c. Pola Rekrutmen 

Partai politik bukanlah satu-satunya kekuatan politik dengan 

wewenang penuh merekrut calon anggota lembaga parlemen. Pada 

sistem sistem politik dengan partai politik yang kuat partai berperan 

besar dalam proses rekrutmen. Sedangkan untuk sistem dengan partai 

politik yang lemah rekrutmen seringkali dilakukan oleh kekuatan sosial 

politik di luar partai politik. 

Dalam tradisi partai politik yang lemah, partai harus bersaing 

dengan kelompok-kelompok non partai lain dalam merekrut calon 

legislatif. Kelompok kepentingan sering ikut serta menentukan siapa 

orang yang pantas dan tidak pantas disahkan sebagai calon anggota 

legislatif. 

Amerika Serikat sering dikenal dengan tradisi politik yang lemah. 

Artinya partai politik harus bersaing dengan kelompok-keompok non 

parti lain dalam merekrut calon legislatif. Di Amerika Serikat, anggota 

Senat berasal dari dua Senator untuk setiap Negara Bagian yang sejak 

tahun 1913 dipilih oleh rakyat masing-masing negara bagian, untuk 

waktu 6 tahun dan masing-masing Senator memiliki satu suara. Dalam 

hal pencalonan, Senat diisi oleh perwakilan partai politik sebagai 
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kendaraan politiknya. Meski demikian, Senat yang terpilih tidak 

memiliki derajat kesetiaan yang kuat dengan partainya.56 Hal ini antara 

lain disebabkan, setiap partai politik besar adalah koalisi antara berbagai 

organisasi di daerah dan organisasi negara bagian yang bergabung ke 

dalam partai nasional selama pemilihan presiden yang diadakan setiap 

4 tahun. Selain itu secara, para anggota Senat mendapatkan posisi 

mereka dengan pemilihan di negara bagian atau distrik, bukan karena 

kepemimpinan partai nasional, dan bukan pula karena mereka di 

Congress. 

Berbeda dengan Amerika Serikat, negara Thailand mempunyai 

kondisi dan budaya politik sendiri, dimana mengatur dengan tegas dan 

ketat bahwa anggota Senat tidak boleh berasal dari partai politik untuk 

menjamin berfungsinya para anggota Senat (sebagai representasi 

daerah) dengan baik dalam lingkungan dan budaya politik negara 

tersebut. Anggota Senat, menurut Section 115 angka (5) dan (6) 

Konstitusi Thailand, yaitu:57 

(5) not being ascendants, spouse or child of a member of the 

House of Representatives or a person holding a political 

position; 

(6) not being a member or a person holding any position in a 

political party, or having been a member or having been 

holding a position in a political party and his membership has 

terminated or he vacates office in a political party for a 

period of not more than five years on the date of applying for 

candidacy or the date of nomination; 

 

                                                             
56 Efriza dan Syafuan Rozi, Op.cit., hal. 382. 
57 Constitution of the Kingdom of Thailand 2007, http://www.asianlii.org/th/legis 

/const/2007/1.html, diakses tanggal 29 Juli 2017. 

http://www.asianlii.org/th/legis%20/const/2007/1.html
http://www.asianlii.org/th/legis%20/const/2007/1.html
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Dalam sistem politik dengan tradisi partai politik yang kuat 

seperti di Ingris, partai memegang kendali penuh atau proses pencalonan 

anggota legislatif. Hanya organisasi partai memiliki wewenang untuk 

menentukan siapa yang berhak dicalonkan. Sekalipun partai politik 

berperan besar dalam proses rekrutmen namun organisasi sosial juga 

berpengaruh memberikan dukungan bagi para calon. Dominasi partai 

dalam proses rekrutmen memungkinkan partai untuk memilih kembali 

para anggota yang masih bertugas di parlemen. Sehingga kemungkinan 

seseorang anggota parlemen dipilih kembali cukup besar dalam sistem 

politik. Elit partai lokal inilah yang bertanggung jawab dalam 

penyusunan daftar calon anggota legislatif. Setelah daftar diperoleh 

maka para calon akan diminta untuk tampil dalam pertemuan-pertemuan 

yang diselenggarakan yang dihadiri oleh para anggota partai. Pertemuan 

ini akan menentukan siapakah yang semuanya pantas untuk 

mencalonkan dalam pemilihan mendatang. 

Organisasi politik daerah pada umumnya sangat besar 

peranannya dalam menentukan para calon terpilih. Karena mereka yang 

direkomendasikan oleh pengurus partai daerah pada umumnya akan 

mendapat persetujuan dari pengurus partai di tingkat nasional. Prosedur 

pengesahan calon legislatif ini dengan demikian memberi kebebasan 

cukup besar bagi organisasi partai daerah dalam proses rekrutmen. 

C. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah 

1. Sejarah Kelahiran DPD 
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a. Senat RIS 1949-1950 

Hasil diadakan perundingan Ronde Tofel Conferentie atau 

Konfensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda, 

tanggal 23 Agustus-2 November 1949, antara kerajaan Belanda, 

Republik Indonesia dan perwakilan negara-negara bentukan Belanda 

yang tergabung dalam Bijeenkomst Federal Overle (BFO-Pertemuan 

Musyawarah Federal), serta komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

untuk Indonesia, telah membawa implikasi besar pada perubahan 

ketatanegaraan. Implikasi tersebut yakni perubahan bentuk negara dari 

bentuk kesatuan menjadi federal dan pergantian konstitusi UUD 1945 

menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (K-RIS). 

Berdasarkan K-RIS, untuk pertama kali negara Indonesia 

menerapkan sistem bikameral dalam lembaga parlemennya.58 Badan 

legislatif ini terdiri dari dua majelis, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR RIS) dan Senat RIS. Dalam makna keberadaannya, senat 

merupakan perwakilan daerah-daerah bagian, dimana setiap daerah 

memiliki dua orang wakil dan setiap anggota memegang satu suara 

dalam senat (Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)). DPR RIS dan 

Senat RIS ini sama-sama memiliki kewenangan mengajukan undang-

undang tetapi dalam hal pengajuan usul undang-undang dilakukan oleh 

Senat maka pengajuan itu diserahkan ke DPR. Apabila Pemerintah 

                                                             
58 Dalam pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS menyatakan bahwa “Kekuasaan berkedaulatan 

RIS dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat”. 
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mengajukan usul undang-undang, hal itu diserahkan ke DPR dan kepada 

senat dikirimkan pula untuk diketahui. Semua undang-undang dan 

memperoleh kekuatan hukum setelah disahkan presiden. 

Adapun keanggotaan Senat RIS tidak dipilih melalui proses 

pemilihan langsung oleh rakyat dalam Pemilu, tetapi ditunjuk oleh 

pemerintah daerah-daerah bagian dari daftar yang disampaikan oleh 

masing-masing perwakilan rakyat yang memuat tiga calon untuk setiap 

kursi anggota (Pasal 81 ayat (1)). 

Cara pemilihan anggota Senat RIS yang berdasarkan 

penunjukan tersebut berbeda dengan pemilihan anggota DPR RIS yang 

dilakukan melalui pemilihan umum dan pengangkatan khusus untuk 

wakil-wakil dari golongan minoritas. Perbedaan tersebut 

konsekuensinya adalah perbedaan komposisi keanggotaan antara Senat 

RIS dan DPR RIS, apalagi ditegaskan bahwa Senat RIS mewaili daerah-

bagian sedangkan DPR RIS mewakili seluruh rakyat Indonesia. Maka 

bikameralisme menurut konstitusi RIS berdasarkan komposisi 

keterwakilan antara kamar pertama dan kedua adalah di kamar 

incongruent.59 

b. Utusan Daerah MPRS (1959-1966), MPRS (1966-1972), dan MPR 

(1972-1999) 

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan RI dan UUDS 

1950 berlaku secara resmi. Negara kesatuan tersebut tidak 

                                                             
59 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal. 86 
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mengakomodasi gagasan perwakilan daerah, sementara parlemen yang 

terbentuk juga bukan parlemen bikameral.60 Gagasan perwakilan daerah 

baru kembali terakomodasi lewat pelembagaan keberadaan unsur utusan 

daerah dalam MPRS yang lahir sebagai hasil Dekrit Presiden pada 

tanggal 5 Juli 1959. 

Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan 

Presiden No. 2 Tahun 1959 mengenai Pembentukan MPRS dan 

dilengkapi dnegan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1959 mengenai 

Sususnan MPRS yang terdiri atas anggota DPR (hasil Pemilu 1955 yang 

dalam komposisi MPRS disebut sebagai golongan politik karena berasal 

dari partai-partai politik) ditambah Utusan-utusan Daerah dan Utusan 

Golongan. Sementara itu, DPR hasil pemilu 1955 tetap dipertahankan 

keberadaannya seperti susunan yang dihasilkan Pemilu 1955, tetapi 

tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1960 dibubarkan 

(berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960) dan diganti dengan 

DPR Gotong Royong (DPR-GR)61 yang keanggotaannya berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960, yaitu melalui pengangkatan 

presiden. 

                                                             
60 Baik parlemen sebelum (periode 1950-1956) maupun sesudah Pemilu 1955 (periode 

1956-1959) menggunakan sistem perwakilan unikameral dimana DPRS menjadi satu-satunya kamar 

yang ada. Meski dari hasil pemilu lembaga negara yang bernama Konstituante, fungsinya hanyalah 

untuk membentuk suatu undang-undang baru sebagai pengganti UUDS 1950 dan secara formal 

(berdasarkan ketentuan UUDS 1950) memang tidak disebut sebagai lembaga parlemen. Lihat 

Robert Endi Jaweng, et.al., Op.cit., hal. 47 
61 Istilah Gotong Royong ditambahkan di belakang nama DPR untuk menekankan 

kehendak presiden bahwa DPR yang sekarang ini harus menempuh cara kerja yang lain daripada 

DPR dalam masa demokrasi liberal, yakni memasuki alam demokrasi terpimpin. Lihat Efriza dan 

Syafuan Rozi, Op.cit., hal. 37. 
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Kemudian, dengan alasan keanggotaan MPRS yang masih 

bersifat sementara, semua anggota MPRS direkrut berdasarkan 

pengangkatan oleh Presiden Soekarno. Adapun menyangkut unsur 

utusan daerah komposisi keanggotaan dalam MPR diambil berdasarkan 

kriteria jumlah penduduk dalam setiap provinsi. 

Keberadaan Utusan Daerah sebagai salah satu unsur dalam 

MPRS saat itu, belum bisa bekerja efektif dalam mengejawantahkan 

makna keberadaannya sebagai perwakilan daerah. Hal ini disebabkan, 

MPRS tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana 

diamanatkan UUD 1945 tetapi sesuai dengan keinginan presiden, 

karena anggota MPRS yang berasal dari DPR bukan dipilih langsung 

oleh rakyat tetapi diangkat presiden dan MPRS hanya menetapkan 

GBHN dan garis-garis besar pembangunan semesta.62 Saat itu 

kekuasaan presiden Soekarno sangat besar dan tidak ada lembaga negara 

serta kekuasaan lain yang dapat mengimbanginya maka corak dan isi 

putusan MPRS mencerminkan dukungan kepada Soekarno. Hal ini 

terlihat jelas walaupun presiden melarang MPRS melaksanakan 

kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden tetapi Presiden 

Soekarno menerima ketika MPRS menetapkannya menjadi presiden 

seumur hidup pada Sidang Umum (SU) II tahun 1963. 

Kemudian, situasi politik pasca G 30 S/SPKI menampakkan 

kecenderungan kuat, kekuasaan Presiden Soekarno makin lama makin 

                                                             
62 Ibid, hal.182. 
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berkurang. Setelah kejatuhan Soekarno selanjutnya bergulir ke masa 

rezim orde baru yang memulai fase formatifnya di tahun 1966 yang 

sama saja63 dan bahkan mengandung implikasi destruktif yang lebih 

parah.64 Retorika pemurnian MPRS dimulai dengan pengaturan kembali 

komposisi kekuatan dalam MPRS agar lebih mencerminkan unsur 

pendukung kepada rezim orde baru. 

Meskipun pada periode MPRS Orde Baru jauh berbeda dengan 

MPRS orde lama yang tugas dan wewenangnya dibatasi presiden hanya 

untuk menetapkan GBHN tetapi dalam pelaksanaannya terlihat hanya 

sebagai formalitas belaka. Hal ini terkait dengan sistem pengangkatan 

anggota MPRS ketika itu yang sebagian besar dianggap melalui 

penunjukan oleh presiden. 

Dari segi fungsi berbagai ketetapan yang dihasilkan SU IV 

MPRS tahun 1966 dan Sidang Istimewa (SI) MPRS yang diadakan pada 

tahun 1967 hanya mencerminkan ambisi mendelegitimasi rezim 

sebelumnya dan membangun tata politik bagi bekerjanya Orde Baru. 

Kecenderungan demikian tidak mengherankan karena untuk 

membentuk dan mengkonsolidasi barisan kekuatan Orde Baru yang 

diarahkan dan bahkan dikendalikan dalam satu koridor kekuasaan yang 

monolitik. 

                                                             
63 Soeharto dan Soekarno sama-sama menunjukkan sikap otoritariannya sebagai presiden. 

Namun demikian, keduanya sangat berbeda karena Soeharto selalu mencari legitimasi kekuasaannya 

melalui pemilu dan Sidang Umum MPR, sementara Soekarno mendikte MPR agar mengangkatnya 

menjadi presiden seumur hidup. Lihat Ibid, hal. 190. 
64 Robert Endi Jaweng, et.al., Op.cit., hal. 50. 
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Maka mengenai MPRS maupun MPR yang dibentuk dari hasil 

pemilu 1971 dan seterusnya sampai kejatuhan rezim orde baru pada 

pertengahan tahun 1998 hanyalah suatu gambaran tentang bekerjanya 

satu lembaga negara tertinggi dibawah kendali politik lembaga tinggi 

dan yang menurut konstitusi merupakan mandatarisnya. Dalam konteks 

makro seperti itu tentu sulit bagi kita untuk melihat makna keberadaan 

Utusan Daerah dalam MPR sebagai sesuatu kekecualian. Keadaan ini 

menunjukkan Utusan Daerah belum menjadi bagian di dalamnya untuk 

memerankan diri sebagai perwakilan daerah yang efektif. 

c. Utusan Daerah dalam MPR (1999-2004) 

Baharuddin Jusuf Habibie dilantik 21 Mei 1998 menggantikan 

Presiden Soeharto karena mengundurkan diri, karena semestinya masa 

jabatannya berakhir sampai Maret 2003 terhitung sejak baru dilantiknya 

Presiden Soeharto dalam sidang umum MPR tanggal 11 Maret 1998. 

Hal ini terjadi, karena Presiden Soeharto tak kuasa lagi bertahan lagi di 

tengah besarnya gelombang aksi masa menuntut rezim yang berkuasa 

untuk lengser. Karena itu untuk agenda pembaruan sistem 

ketatanegaraan dan kehidupan politik diangap harus segera dilakukan. 

Presiden Habibie kemudian mencanangkan kembalinya 

Indonesia ke sistem multipartai dan memprogramkan agar pemilu dapat 

dipercepat. Bentuk respon Presiden Habibie tersebut yang oleh sebagian 

kalangan dianggap sebagai pemerintah transisi adalah dengan 

menyusun paket undang-undang politik yang baru, yakni Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan. 

Berdasarkan dasar-dasar peraturan di atas, suatu pemilu 

legislatif diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai 

politik sebagai kontestan dengan hanya 21 partai di antara yang berhasil 

meraih kursi dalam parlemen nasional (DPR).65 Setelah dilantik dan 

mengucapkan sumpah pada tanggal 1 Oktober 1989 sebuah DPR baru 

dengan periode jabatan sampai tahun 2004 secara resmi terbentuk. 

Berkaitan terbentuknya DPR, MPR 1999-2004 juga ikut terbentuk 

dengan ditandai pelantikan dan pengucapan sumpah para anggotanya 

pada tanggal 1 Oktober 1999. 

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang 

Peraturan Tata Tertib MPR, susunan keanggotaan dalam MPR 

dikelompokkan dalam fraksi-fraksi majelis dan setiap anggota MPR 

diwajibkan untuk bergabung dalam satu fraksi yang ada. Dengan 

persyaratan pembentukan sebuah fraksi sekurang-kurangnya oleh 10 

orang anggota maka, terbentuklah 11 fraksi dalam MPR terdiri atas F-

PDIP (183 anggota), F-PG (178 anggota), F-PPP (66 anggota), F-PKB 

(58 anggota), F-Reformasi (48 anggota), F-PBB (18 anggota), F-KKI 

(12 anggota), F-PDU (9 anggota), F-PDKB (5 anggota), F-TNI/Polri (38 

                                                             
65 Ibid, hal. 53-54. 
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anggota), dan F-UG (69 anggota).66 

Adapun ketiadaan Fraksi Utusan Daerah (F-UD) dalam MPR 

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 yang 

seharusnya terdapat 135 orang dari unsur daerah menimbulkan 

pertanyaan. Namun ternyata sebuah keputusan penting tentang 

kehilangan fraksi ini diambil dalam sidang umum MPR yang baru 

tersebut pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Hasilnya fraksi-fraksi dalam 

MPR merupakan pengelompokan anggota yang hanya mencerminkan 

konfigurasi partai politik hasil pemilu, TNI/ Polri, dan utusan golongan. 

Sementara para anggota utusan daerah dipilih oleh DPRD Tingkat I di 

masing-masing propinsi,67 menyebar dan masuk ke fraksi-fraksi “partai 

asal” yang mencalonkan mereka dalam pemilihan DPRD Tingkat I 

provinsi. 

Dengan ketetapan ini sesungguhnya para anggota Utusan 

Daerah (UD) tidak lebih adalah wakil partai politik sendiri, hanya 

berbeda dalam proses rekrutmen nya yang tidak melalui pemilihan 

umum. Ini juga menjelaskan adanya perbedaan besar dalam hal jumlah 

anggota sejumlah partai dalam fraksi di DPR dengan MPR, dimana 

jumlah lebih besar terdapat dalam fraksi di MPR setelah konfigurasi 

                                                             
66 Ibid, hal. 54-55. 
67 Ketentuan pengisian anggota Utusan Daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1999 tentang Susduk Pasal 1 ayat (4): “Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang 

dianggap dapat membawa kepentingan rakyat yang ada di daerahnya, yang mengetahui dan 

mempunyai wawasan serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, 

dan yang dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna untuk menjadi anggota MPR mewakili 

daerahnya”. 
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kekuatan setiap partai politik dalam DPRD provinsi. Ditambah 

kenyataan bahwa anggota utusan daerah suatu provinsi tidak selalu 

berasal dari atau punya kaitan tertentu dengan provinsi bersangkutan. 

Karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang signifikan 

untuk membicarakan makna keberadaan utusan daerah sebagai 

perwakilan daerah yang efektif dalam MPR. 

Namun, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 akhirnya 

dibentuk Fraksi Utusan Daerah (F-UD) sebagai wujud dari pilihan 

majelis untuk lebih mempersentasikan segala potensi dan aspirasi yang 

berkembang di daerah. Maka diperlukan pendataan terhadap anggota 

MPR yang berasal dari utusan daerah untuk memastikan jumlah anggota 

F-UD. Kemudian jumlah anggota MPR yang berasal dari UD yang 

menyatakan menjadi anggota F-UD dan telah melepaskan keanggotaan 

Fraksi Partai Politik serta jabatan struktural pada parpolnya sebanyak 46 

orang68 dengan telah diperolehnya pernyataan tentang pilihan anggota 

MPR yang berasal dari UD memilih menjadi anggota F-UD. 

Mengenai jumlah anggota UD tersebut, dijelaskan Bambang 

Prayitno Soeroso sebagai berikut: 

UD itu dulu waktu diajukan ke DPRD memang berdasarkan dari 

parpol. Calon-calonnya itu kemudian diputuskan DPRD. Ketika 

mereka dipilih dan sampai ke Senayan, mereka menentukan 

pilihannya masing-masing; setiap kepala punya kemauan sendiri 

sendiri. Tidak bergabung ke UD tetapi bergabung ke fraksi-

                                                             
68 Dengan rincian asal fraksi sebagai berikut yang berasal dari F-PG 27 orang, dari F-PDIP 

6 orang, dari F-UG 5 orang, F-Reformasi 2 orang, F-PPP 1 orang, F-PKB 2 orang, F-KKI 2orang 

dan F-PBB 1 orang. Sebagai catatan, anggota UD yang ditetapkan oleh Habibie adalah 65 orang. 

Lihat Efriza dan Syafuan Rozi, Op.cit., hal. 195. 
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fraksi parpol di mana mereka berasal. Misalnya, Muchtar Naim 

ke Partai Bulan Bintang, Ginandjar ke Golkar. Akhirnya, cuma 

46 waktu itu (baca: setelah terbentuknya F-UD), saya termasuk 

46 orang itu. Tetapi dengan 46 orang itu kita sangat solid…69 
 

Adapun berdasarkan perjalanan sejarah pembentukan F-UD 

pada tahun 2001 tersebut, Saifullah Ma’shum, Anggota Komisi II/ 

Badan Legislasi DPR dari F-KB, memberikan pandangan, yakni: 

Saya kira ini politisasi. Pada waktu itu, setiap anggota DPR 

diperbolehkan bergabung dan hampir secara tradisi konvensi, 

UD bergabung dengan Fraksi Partai Golkar di MPR. Itu saya 

kira hanya politis saja sifatnya. Dan, karena di UU Susduk-nya 

tidak ada ketentuan menjadi fraksi, jadi hanya politisasi saja. Itu 

politik penguasa pada waktu itu, supaya Fraksi Partai Golkar 

menjadi begitu kuat di MPR, sehingga UD masuk pada Fraksi 

Partai Golkar.70 

 

d. Dewan Perwakilan Daerah 

Pembentukan DPD tidak terlepas dari adanya reformasi 

khususnya proses demokratisasi yang dimulai sejak turunnya Presiden 

Soeharto pada tahun 1998. Proses demokratisasi merupakan agenda 

besar yang meliputi berbagai bidang kehidupan berbangsa. Proses 

demokratisasi terkait erat dengan penataan kehidupan politik dan 

organisasi kenegaraan dalam konstitusi sehingga tidak lagi dapat 

memunculkan atau digunakan oleh kekuasaan yang otoriter seperti pada 

masa orde baru dengan mengukuhkan dukungan dari MPR yang salah 

satunya dilakukan dengan cara mengisi sebagian besar anggota MPR 

dengan cara pengangkatan. 

                                                             
69 Ibid. 
70 Ibid, hal. 194-195. 



 

 

 

 

47 
 
 
 
 

Hal ini mengakibatkan tersumbatnya aspirasi rakyat dan 

melahirkan tuntutan demokratisasi yang diantaranya adalah perubahan 

cara pengisian semua lembaga perwakilan. Sejak berdirinya MPR, 

utusan daerah dalam MPR itu tidak berfungsi dengan efektif 

memperjuangkan kepentingan daerah karena pengangkatannya tidak 

dilakukan dengan demokratis. 

Pendapat bahwa semua lembaga parlemen dan anggotanya harus 

dipilih oleh rakyat juga dikemukakan oleh anggota Komisi A MPR RI 

pada rapat Komisi A tanggal 5 November 2001 sebagai berikut:71 

… maka didalam bab II pasal 2 itu alternatifnya yang harus 

dipilih menurut kami adalah alternatif dua jadi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. Jadi tidak ada orang yang berhak 

mengatasnamakan wakil rakyat yang memang tidak benar-benar 

dipilih oleh rakyat. Satu prinsip yang harus kita tegakkan kalau 

kita ingin membangun negara demokratis yang berdasarkan 

hukum. 

 

Permasalahan demokrasi lain yang mengemuka adalah adanya 

otonomi daerah yang mereaksi sentralisasi pemerintah. Kecenderungan 

sentralisasi kekuasaan pada masa orde baru telah melahirkan 

ketimpangan antara pusat dan daerah sehingga banyak melahirkan 

kekecewaan dan ketidakadilan di daerah. Daerah-daerah penghasil 

terbesar sumber daya ekonomi, sumber daya alam, secara ekonomis 

daerah-daerah tersebut paling miskin, seperti provinsi Papua yang 

paling kaya akan sumber daya alam dan tambang tetapi justru rakyatnya 

                                                             
71 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal 93. 
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paling miskin.72 

Masalah ini mencuat dengan isu disintegrasi bangsa karena 

ancaman beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selain itu keputusan dan proses eksekusi politik 

berada di pusat maka tidak terlepas dari lokasi pembangunan yang 

mengarah ke pusat sehingga daerah-daerah terpencil dan kelompok 

minoritas tetap tereliminasi. 

Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan 

memberikan ruang kepada daerah untuk ikut serta dalam menentukan 

kebijakan nasional yang menyangkut masalah daerah melalui utusan 

daerah yang disempurnakan menjadi lembaga tersendiri. Utusan daerah 

sesungguhnya telah menjadi bagian dari ketatanegaraan Indonesia 

sebagai salah satu unsur dari anggota MPR. DPD dapat dikatakan 

sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial atau keterwakilan 

wilayah.73 Pada intinya, hakikat DPD memiliki keterkaitan dengan 

kepentingan daerah yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, 

pertimbangan yang kemudian dikaitkan secara khusus dan secara 

langsung dengan kepentingan daerah.74 

Latar belakang pembentukan DPD sebagai sarana untuk 

memberikan saluran pada daerah dikemukakan oleh Anggota Panitia Ad 

                                                             
72 M. Yusuf, Op.cit., hal. 23. 
73 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal 94. 
74 Catur Wido Haruni, 2004, Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem 

Perwakilan di Indonesia, Malang, Jurnal Legality Vol. 12 Maret-Agustus, Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 22. 
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Hoc I BP MPR, I Dewa Gede Palguna berikut ini: 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah – dengan sejumlah 

wewenang yang diberikan kepadanya yang nanti akan dijelaskan 
pada uraian berikutnya - adalah sebagai upaya konstitusional 

untuk memberi saluran sekaligus peran kepada daerah daerah 

untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik terhadap 

masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah. Asumsinya 

adalah, jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan dan 

diperankan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik 

yang penting yang menyangkut kepentingannya maka alasan 

untuk memisahkan diri itu akan kehilangan argumentasi 

rasionalnya.75 

 

Mantan Tim Ahli PAH I Koordinator Bidang Politik yang 

diketuai Maswadi Rauf juga menjelaskan tujuan dibentuknya lembaga 

DPD untuk kepentingan daerah, yaitu: 

Semenjak jatuh Soekarno bergulir keinginan untuk memperbaiki 

kehidupan politik kita. Salah satu reformasi demokratisasi 

adalah membentuk sebuah institusi pada tingkat pusat yang 

khusus memperhatikan kepentingan daerah, tidak hanya 

berkaitan untuk masalah politik, tapi khusus mencakup masalah 

daerah. Sehingga daerah bisa lebih bersuara pada tingkat pusat, 

langsung oleh para wakil mereka, tidak oleh partai politik. 

Daerah dapat bersuara langsung pada tingkat pusat, pada forum 

untuk membicarakan dan mendiskusikan dalam pembuatan 

kebijakan. Karena selama masa Orba diabaikan dan dilecehkan 

kepentingan daerah. Soeharto menganggap kepentingan 

nasional menjadi kepentingan daerah, sehingga apapun 

keputusan pemerintah pusat itu yang harus dilakukan oleh 

daerah. Yang terjadi, eksploitasi sumber daya alam daerah yang 

tanpa kendali, tidak untuk kepentingan nasional tapi untuk 

Soeharto dan kroninya. Jadi potensi daerah dikuras habis-

habisan oleh Soeharto dan kroninya, tidak untuk kepentingan 

nasional. Sebenarnya bila untuk kepentingan nasional, ada 

hasilnya untuk rakyat, bahwa rakyat ada di seluruh Indonesia, 

bagi daerah tidak terlalu masalah. Khususnya bagi daerah yang 

kaya, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Bila 

eksploitasi sumber daya alam digunakan untuk kepentingan 

rakyat, keempat daerah itu tidak keberatan. Tapi masalahnya, 

berdalih kepentingan nasional, dikuras habis-habisan untuk 

                                                             
75 Ibid. 
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kepentingan pribadi oleh orang pusat, inilah latar belakangnya 

kenapa DPD diperlukan.76 

 

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari 

dua gagasan yaitu demokratisasi dan kepentingan daerah. Pendapat ini 

juga dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo dan Mochamad 

Isnaeni Ramdhan77 yang menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak 

terlepas dari dua hal, yaitu pertama adanya tuntutan demokratisasi 

pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat 

memilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam 

komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, karena 

adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak 

dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatis. 

Pertemuan dua latar belakang tersebut dapat digambarkan dalam bentuk 

bagan berikut ini. 

Bagan 1. Latar Belakang Pembentukan DPD 

 

 

 

                              Sumber: Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal. 96 

Perubahan Ketiga UUD 1945 telah disetujui pada Jum’at 9 

November 2001. Salah satu putusan yang cukup penting dari proses 

                                                             
76 Efriza dan Syafuan Rozi, Op.cit., hal. 248-249. 
77 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal. 95-96. 
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perubahan tersebut adalah dibentuknya suatu lembaga yang bernama 

DPD. Untuk memahami lebih jauh tentang pembentukan DPD, mantan 

Anggota PAH I F-PPP, Lukman Hakim Saifuddin menilai untuk 

memenuhi aspek keterwakilan wilayah disamping keterwakilan orang 

perorangan, yakni: 

Bermula dari semangat yang mendasari perubahan UUD. 

Semangat yang paling menonjol yang mendasari perubahan 

UUD itu adalah terciptanya checks and balances saling 

mengimbangi dan saling kontrol di antara lembaga negara yang 

ada. Jika kita ingin membangun, tata pemerintahan yang good 

governance. Sehingga kemudian antar lembaga negara ini tidak 

ada satupun yang begitu dominan, begitu menonjol yang 

kekuasaannya itu tersentralisir sementara lembaga negara yang 

lain menjadi subordinate. Atas dasar itulah kemudian perlu 

adanya saling kontrol dan saling mengimbangi di antara lembaga 

negara yang ada. Karena kemudian, menyangkut sistem 

perwakilan PAH MPR memandang pentingnya penyempurnaan 

sistem perwakilan kita, yang selama ini hanya bertumpu pada 

DPR. Karena kita sama tahu DPR adalah lembaga perwakilan 

yang mewakili orang perorangan. Sementara kenyataan 

menunjukkan, pengalaman membuktikan, terkadang dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR, 

kepentingan daerah itu terabaikan. 

Ini pun juga semangat, karena ketika perubahan UUD ada 

semangat otonomi daerah, desentralisasi, dan kehendak kita 

untuk bagaimana NKRI ini bisa lebih terjaga. Dan justru untuk 

menjaga NKRI itu, bagaimana daerah itu juga bisa terlibat dalam 

proses pengambilan kebijakan nasional yang membawa 

implikasi kepada daerah-daerah itu. Sehingga kemudian 

lembaga perwakilan yang hanya bertumpu mewakili orang 

perorang, itu bisa disempurnakan dengan adanya lembaga 

perwakilan yang memiliki wilayah, kepentingan wilayah, 

aspirasi daerah, bukan aspirasi orang perorang itulah kemudian 

lahirnya DPD itu. Jadi dia tidak peduli, apakah provinsi itu 

jumlah populasinya besar atau kecil, itu sama. Karena DPD 

mewakili kepentingan daerah, wilayah, bukan kepentingan 

orang perorang. Ketika itu kita sepakat.78 

 

                                                             
78 Efriza dan Syafuan Rozi, Op.cit., hal. 249-250. 
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Kehadiran DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di 

daerah bahwa kepentingan dan aspirasi daerah dapat diangkat dan 

diperjuangkan di tingkat nasional. Keberadaan DPD diharapkan dapat 

menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari 

kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi 

merangkum kepentingan daerah. Jadi kepentingan daerah dan 

kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu 

dipertentangkan. Dengan demikian, dibentuknya DPD sebagai 

representasi penduduk dalam suatu wilayah yang akan mewakili 

kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan politik penting di 

tingkat nasional, sehingga representasi penduduk yang telah diwadahi 

oleh DPR, dengan mana perjuangan aspirasi masyarakat yang dilakukan 

oleh DPR yang terkadang kepentingan daerah itu terabaikan dapat 

disempurnakan.79 

2. Keanggotaan DPD 

a. Jumlah dan Pemilihan Anggota 

Dalam Pasal 22C dan Pasal 22E (khusus mengenai pemilihan 

umum) Perubahan Ketiga UUD 1945 secara umum ditetapkan bahwa 

anggota DPD yang dipilih adalah peserta perseorangan dari masing-

masing provinsi melalui pemilihan umum, dengan jumlah yang sama 

untuk setiap provinsi, dan jumlah keseluruhan anggota dari semua 

provinsi itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Memperjelas 

                                                             
79 Ibid, hal. 252-253. 



 

 

 

 

53 
 
 
 
 

ketentuan jumlah anggota, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat 

Daerah (UU MD3) menetapkan bahwa jumlah anggota DPD dari setiap 

provinsi sebanyak 4 (empat) orang dan dalam ayat (2) kembali 

ditegaskan jumlah keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga 

jumlah anggota DPR. 

Sementara mengenai pemilihan, Pasal 2 dan Pasal 246 UU MD3 

kembali menegaskan bahwa jenis pemilihan yang dimaksud adalah 

pemilihan umum. Pengaturan yang lebih komprehensif tentang hal ini 

ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu 2012) dan secara 

teknis prosedural dirinci dalam berbagai surat keputusan dari Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu). Beberapa hal inti yang bisa dirinci secara singkat, antara 

lain: penggunaan sistem distrik berwakil banyak (pasal 5 ayat (2)), 

peserta pemilihan perseorangan (Pasal 11), persyaratan calon (pasal 12), 

syarat dukungan pemilihan untuk menjadi calon (pasal 13), jumlah 

anggota setiap provinsi empat orang (Pasal 30), provinsi sebagai daerah 

pemilihan (Pasal 31), dan seterusnya. 

b. Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Anggota 

Selain DPD sebagai lembaga anggota DPD juga memiliki 
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seperangkat hak, kewajiban, dan larangan terkait status 

keanggotaannya. Hak anggota yang dimaksud dalam menyampaikan 

usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas 

protokoler, keuangan, dan administratif (Pasal 257 UU MD3 dan Pasal 

11 Tatib DPD). Adapun kewajiban adalah mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-

undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan dan 

memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, memperhatikan 

upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap menghimpun dan 

melanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, mendahulukan kepentingan 

negara, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 

kepada pemilih dan daerah pemilihannya, menaati kode etik dan tata 

tertib DPD, menjaga etika norma adat daerah yang diwakilinya (Pasal 

258 UU MD3 dan Pasal 12 Tatib DPD). Sementara larangan bagi 

anggota adalah merangkap jabatan tertentu, menjadi pejabat struktural 

di lembaga tertentu, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pasal 

302 UU MD3 dan Pasal 213 Tatib DPD) 

c. Etika Anggota 

Selain menaati tata tertib lembaga sebagaimana yang banyak 

dikutip di atas, para anggota DPD wajib menjaga etika terkait status 

keanggotaan. Mengacu mandat Pasal 301 UU MD3 mengenai 

kewajiban membuat kode etik, DPD saat ini memiliki sebuah kode etik 

sebagai jaminan penjagaan martabat, kehormatan, dan citra DPD. Kode 
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etik DPD, yang lebih menyangkut pribadi (anggota) DPD mengatur soal 

kepribadian, etika, dan tanggung jawab seorang anggota, juga 

menyangkut etika dalam menjalankan tugas, disertai dengan sanksi, 

teguran, pemberhentian dari jabatan pimpinan, atau pemberhentian 

sebagai anggota DPD. 

D. Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Pengertian partai politik dari sisi etimologi dikemukakan Jimly 

Asshiddiqie sebagai berikut. 

Kata partai berasal dari akar kata part yang berarti bagian atau 

golongan. Kata partai menunjukkan pada golongan sebagai 

pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti 

tujuan ideologi agama bahkan kepentingan. Pengelompokan itu 

bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan 

Menurut wilayah aktivitasnya seperti organisasi kemasyarakatan 

organisasi keagamaan organisasi kepemudaan serta organisasi 

politik. dalam perkembangannya kata lebih banyak diasosiasikan 

untuk organisasi politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak 

di bidang politik.80 

 

Dengan demikian, partai dapat dipahami bahwa dalam arti luas 

partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum 

yang tidak terbatas pada organisasi politik sedangkan dalam arti sempit 

partai adalah partai politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di 

bidang politik.81 

Adapun beberapa ahli ilmu klasik dan kontemporer memberikan 

                                                             
80 Muchammad Ali Safa’at, 2011, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik 

Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 30-31 
81 Ibid. 
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beberapa definisi partai politik secara berbeda-beda, tetapi memiliki 

elemen-elemen yang hamper sama. Menurut Carl J. Friedrich menuliskan 

sebagai berikut: 

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara 

stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan 

terhadap pemerintah bagi Pimpinan partainya dan berdasarkan 

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya ke manfaat 

yang bersifat materiil (A political party is a group of human beings, 

stably organized with the objective of securing or maintaining for 

its leaders the control of the party, through such control idea and 

material benefits and advantages).82 

 

Menurut Sigmun Neumann, mengemukakan defenisi sebagai 

berikut: 

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-

pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang 

memusatkan perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan 

dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan 

beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-

beda. Dengan demikian parpol merupakan perantara yang besar 

yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi 

sosial dengan lembaga lembaga pemerintahan yang resmi dan yang 

mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih 

luas” (A political party is the articulate organization of society’s 

active political agents; those who are concerned with the control of 

government polity power, and who compete for popular support with 

other group or groups holding divergent views).83 

 

Dengan demikian menurut Neumann, partai politik merupakan 

perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi 

sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi.84 

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan 

                                                             
82 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 404. 
83 Abdul Mukhtie Fadjar, 2013, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan 

Indonesia, Malang, Setara Pers, hal. 14. 
84 Miriam Budiardjo, Loc.cit. 
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membuat definisi adalah Giovanni Sartori yang karyanya juga menjadi 

klasik serta acuan penting. Menurut Sartori: 

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti 

pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu 

mendapatkan calon calonnya untuk menduduki jabatan jabatan 

publik.85 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.86 Realitasnya, partai politik tidak terbatas pada pengertian singkat 

tersebut. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur politik, 

tetapi juga berperan dalam proses demokratisasi.87 

2. Peran dan Fungsi Partai Politik 

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Dalam hal ini partai politik sebagai sarana komunikasi dapat 

diartikan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Partai 

                                                             
85 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 404-405. 
86 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Partai. 
87 Markus Gunawan, 2008, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, 

DPRD, DPD), Jakarta, Visimedia, hal. 8. 



 

 

 

 

58 
 
 
 
 

politik disatu pihak merumuskan kepentingan (interest articulatioan) 

dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (interest 

aggregation) masyarakat untuk disampaikan yang diperjuangkan 

kepada pemerintah, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan 

dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat 

(khususnya anggota partai politik yang bersangkutan).88 Peran partai 

sebagai jembatan sangat penting karena disatu pihak kebijakan 

pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok dan dipihak lain 

pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.89 

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses, 

dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, nilai-nilai dari 

masyarakat dimana dia berada yang mencakup proses dimana 

masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi 

ke generasi berikutnya.90 Dalam hal ini partai politik diartikan bahwa 

terdapat hubungan antara partai politik dan masyarakat melalui diskusi 

atau ceramah yang dilakukan sebagai upaya pembentukan sikap dan 

orientasi masyarakat tentang fenomena politik yang terjadi.91 Dengan 

demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam 

                                                             
88 Abdul Mukhtie Fadjar, Op.cit, hal. 18-19. 
89 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 406. 
90 Abdul Mukhtie Fadjar, Op.cit., hal. 19. 
91 Nu’man Aunuh, 2001, Peran Partai Politik dalam Perkembangan Demokrasi di 

Indonesia, Malang, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi, Vol. IV No. 2, Fakultas Hukum 

Univeritas Muhammadiyah Malang, hal. 66. 
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terbentuknya budaya politik suatu bangsa. 

Kemudian, ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai 

politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni 

mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan 

kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.92 Hal ini agar partai 

politik mendidik anggota-anggotanya untuk mengutamakan 

kepentingan nasioanal daripada kepentingan pribadi atau partai. 

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Partai politik berfungsi untuk melakukan seleksi kepemimpinan, 

baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional 

yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya setiap partai butuh 

anggota-anggota yang berkualitas, karena hanya dengan anggota yang 

demikian partai mempunyai kesempatan lebih besar untuk 

mengembangkan diri. Dengan mempunyai anggota-anggota yang 

berkualitas, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri 

dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa 

kepemimpinan nasional 

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga 

berkepentingan untuk memperbanyak keanggotaannya. Maka partai 

akan berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi 

anggotanya. Kemudian, orang yang dengan sukarela mengajukan 

                                                             
92 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal 406. 
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permohonan tertulis menjadi anggota patai, bersedia menerima asas dan 

tujuan partai serta telah memenuhi persyaratan undang-undang. Oleh 

karena itu, setiap yang memutuskan untuk masuk menjadi anggota 

partai partai politik dan terlibat aktif dalam partai tersebut memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga serta peraturan-peraturan dalam partai pilihannya. Rekrutmen 

politik ini akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan 

sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon 

pimpinan partai atau pimpinan bangsa.93 

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat 

heterogen, apakah dari segi etnis, sosial-ekonomi, maupun agama akan 

menyimpan potensi konflik. Persaingan dan perbedaan pendapat 

sangatlah wajar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyebabkan 

konflik sosial yang sangat luas. Oleh sebab itu, konflik harus bisa 

dikendalikan agar tidak berlarut-larut yang bisa membahayakan kondisi 

sebuah bangsa. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu 

mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.94 

3. Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan 

Demokrasi pada awalnya merupakan suatu pemerintahan oleh 

                                                             
93 Abdul Mukhtie Fadjar, Op.cit., hal. 19. 
94 Miriam Budiardjo, Op.cit., hal 409. 
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rakyat dalam arti segala keputusan diambil langsung oleh seluruh rakyat 

yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. Hal ini dapat terjadi 

dalam negara yang wilayah tidak luas dan jumlah penduduknya tidak 

banyak.95 Pada zaman modern, suatu cita-cita demokrasi yang ideal dimana 

rakyat terlibat secara langsung dengan pemerintahan sudah tidak mungkin 

dilaksanakan lagi, karena jumlah warga negara yang banyak dan wilayah 

negara yang luas. 

Jika tidak mungkin untuk dilakukan demokrasi secara langsung, 

maka harus diusahakan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap 

dapat menentukan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang 

mewakili dalam pemerintahan. Maka terjadilah transformasi demokrasi dari 

partisipasi rakyat secara langsung beralih dalam bentuk perwakilan.96 

Namun demikian, hal tersebut tidak dapat mengurangi makna kedaulatan 

yang dimiliki oleh rakyat. Dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. 

Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan 

melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fugsi-fungsi 

kekuasaan.97 

                                                             
95 Sri Soemantri, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, 

Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal. 153. 
96 Karena kebutuhan yang bersifat praktis, gagasan demokrasi ini dianggap perlu dilakukan 

melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga 

parlemen dalam sejarah. Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusionalisme dan…, Op.cit., hal. 118. 
97 Ibid, hal. 117-118. 
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Namun, salah satu permasalahan utama dalam sistem demokrasi 

modern adalah bagaimana menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya 

untuk mewujudkan “pemerintahan oleh rakyat” dalam sistem perwakilan. 

Bagaiamana partisipasi rakyat dalam pemerintahan dapat terwujud? 

Penerapan pemerintahan dalam demokrasi perwakilan, dibutuhkan 

mekanisme dan institusi bagi kehendak rakyat yang diwakili. Menurut 

pemikiran John Locke,98 walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada 

suatu organ, namun masyarakat sebagai kesatuan politik masih dapat 

menyampaikan tuntutan-tuntutan dan meminta perhatian terhadap 

pelanggaran yang terjadi. Untuk membentuk masyarakat politik, dibuatlah 

undang-undang atau hukum. Maka yang pertama kali dibuat adalah badan 

pembuat undang-undang yang dipilih oleh rakyat.99 Kemudian menurut 

Robert A. Dahl, lembaga politik untuk menjamin terlaksananya demokrasi 

diantaranya adalah para pejabat yang dipilih dan adanya pemilihan umum 

yang bebas, adil, dan merata.100 

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memerintah melalui pemilihan 

umum, baik untuk pembuat undang-undang maupun untuk pejabat publik 

lainnya. Selain itu, juga dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan-

tuntutan serta kontrol baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan 

                                                             
98 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal. 21. 
99 Deliar Noer, 1997, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Edisi Revisi, Cetakan II, Bandung, 

Mizan, hal. 121. Dikutip dari Ibid, hal. 21-22. 
100 Robert A. Dahl, 1999, Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi 

secara Singkat, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 2. Dikutip Muchammad Ali Safa’at, 

Pembubaran Partai…, Op.cit., hal. 43. 
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undang-undang. Permasalahan berikutnya adalah siapakah yang 

menentukan calon-calon wakil rakyat dan calon-calon pejabat publik lain 

yang akan dipilih oleh rakyat?101 

Oleh karena itu, untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat 

diperlukan adanya partai politik. Partai politik dipandang sebagai sarana 

kelembagaaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah. Partai dianggap memainkan peranan 

menyeluruh baik sebelum, selama, dan sesudah pemilihan umum. Berbeda 

dengan kelompok-kelompok kepentingan, partai menjangkau suatu lingkup 

kepentingan manusia secara luas mereka mengidentifikasi, memilah, 

menentukan, dan mengarahkan berbagai kepentingan tersebut menuju cara-

cara bertindak yang dapat dipilih oleh para pemilih dan pemerintah.102 

Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat yang sering kali 

samar-samar dan berbeda-beda dijadikan pendapat umum yang lebih 

mendasar sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang akan 

diterjemahkan dalam proses legislasi. Dengan demikian partai politik 

berperan penting dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi seperti 

kebijakan.103 

Pada setiap sistem demokrasi, partai politik mempunyai status 

                                                             
101Ibid, hal. 44. 
102 Hans-Dieter Klingemann, et.al., 1999, Partai, Kebijakan dan Demokrasi, Judul Asli: 

Parties, Policies, and Democracy, Penerjemah: Sigit Jatmika, Yogyakarta, Jentera, hal. 392. 
103 MacIver, 1955, The Modern State, First Edition, London, Oxford University Press, hal. 

195 dan 405. Dikutip Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal. 44. 
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(status) dan peran (role) yang sangat penting.104 Pendapat ini didasari oleh 

asumsi bahwa partai politik dapat memberikan batasan yang diperlukan, 

koherensi, dan keutuhan proses formulasi dan implementasi kebijakan 

berdasarkan pilihan mayoritas dengan cara yang demokratis.105 Tanpa 

adanya partai politik dalam seleksi calon anggota legislatif menjadi tidak 

teratur dan tidak terencana. Seseorang kandidat dapat saja terpilih tanpa 

dukungan partai politik, tetapi dalam melaksanakan janjinya akan 

mengalami kesulitan saat berhadapan dengan jejaring pemerintahan yang 

kompleks. 

Disisi lain saat ini, masyarakat cenderung memandang bahwa partai 

politik hanya sering menjanjikan belaka tanpa ada wujud nyata pengabdian 

pada masyarakat dalam bentuk pemenuhan janji-janji saat kampanye. Hal 

ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap partai politik dalam lingkup 

yang cukup luas terutama pada golongan menengah dan menengah ke 

bawah. Padahal partai politik digunakan sebagai salah satu sarana oleh 

masyarakat modern untuk mewujudkan demokrasi dengan kedaulatan tetap 

berada di tangan rakyat. Namun, partai politik tidaklah identik dengan 

demokrasi, demokrasi sendiri adalah adanya peran penting rakyat dalam 

urusan pemerintahan. Ada tidaknya partai politik asalkan rakyat turut andil 

dalam proses kenegaraan maka demokrasi telah tercapai.106 Walaupun 

                                                             
104 A. Mukhtie Fadjar, 2010, Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus tentang 

Pemilu, Otonomi Daerah, dan Mahkamah Konstitusisebagai Kado untuk ‘Sang Penggembala’ Prof. 

A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS), Malang, In TRANS Publising, hal. 64. 
105 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal. 46. 
106 Nu’man Aunuh, Op.cit., hal. 61. 
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demikian, adanya partai politik juga merupakan sarana bagi warga negara 

untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. 

E. Konsep Independensi DPD 

1. Pengertian Independensi 

Istilah independen atau independensi merupakan serapan dari kata 

independence yang dalam Black’s Law Dictionary ialah not subject to the 

control or influence of another, not associated with another entity, or not 

dependent or contigent on something else (Tidak ada seorangpun yang dapat 

mengontrol atau mempengaruhi yang lain, tidak memiliki kaitan dengan 

entitas yang lain, dan atau tidak terpengaruh dari suatu yang lain).107 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan definisi 

independen maka sering pula digunakan dengan beberapa istilah lainnya 

seperti: kemandirian, kebebasan, atau kemerdekaan, sehingga dikatakan 

pula: mandiri, bebas, dan merdeka. Bebas yang memiliki makna lepas sama 

sekali tidak memiliki  ikatan  pada  pihak  lain  dalam melakukan  segala  

bentuk  aktifitasnya;108 mandiri memiliki makna dalam keadaan dapat 

berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau lembaga lain;109 dan 

merdeka memiliki makna tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau 

pihak tertentu.110 Dengan demikian, independensi dapat dikatakan 

merupakan suatu keadaan menjalankan tindakan sendiri dimana kita tidak 

                                                             
107 Komisi Yudisial, 2010, Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan 

Bertanggungjawab, Jakarta, Buletin Komisi Yudisial Juni-Juli Edisi Vol. IV No. 6, hal. 16. 
108 http://kbbi.web.id/bebas, diakses tanggal 15 Juli 2017. 
109 http://kbbi.web.id/mandiri, diakses tanggal 15 Juli 2017. 
110 http://kbbi.web.id/merdeka, diakses tanggal 15 Juli 2017. 

http://kbbi.web.id/bebas
http://kbbi.web.id/mandiri
http://kbbi.web.id/merdeka


66 

terikat dengan kepentingan pihak ataupun organisasi tertentu termasuk 

dalam membuat suatu keputusan. 

2. Konsep Independensi DPD

Istilah independensi lebih sering digunakan pada profesi pemeriksa 

keuangan untuk menunjukkan bahwa pemeriksa keuangan itu bebas dari 

segala macam bentuk pengaruh yang buruk dalam melakukan tugasnya. 

Selain itu istilah independensi juga sering dipakai oleh para hakim untuk 

memperlihatkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara bebas dari 

segala macam bentuk intervensi sehingga diharapkan mereka akan 

memutuskan suatu perkara dengan adil.111 

Dalam rangka membatasi kekuasaan, dengan adanya pengaturan 

kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen seperti Bank Sentral, 

organisasi tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan dianggap penting 

untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh 

pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, independensi 

lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip 

negara hukum dan demokrasi.112 

Perjuangan dalam arena politik berarti perjuangan untuk 

mewujudkan kepentingan. Dalam hal DPD sebagai lembaga politik, 

independensi dimaknai berbeda seperti lembaga-lembaga di atas. 

111 Didik J. Rachbini, et.al., 2000, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, 

Jakarta, PT. Mardi Mulyo, hlm. 14-15. 
112 Jimly Asshiddiqie, Konstitusionalisme dan…, Op.cit., hlm. 130. 
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Independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak 

di dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Jika seorang anggota DPD 

bersikap independen dalam menjalankan tugasnya, maka ia akan mewakili 

rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah 

tanpa memiliki beban terhadap pihak manapun. Mengingat dalam politik 

ada beragam kepentingan, maka idealnya DPD, mengutamakan 

kepentingan daerah adalah tujuan utama yang seharusnya dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


