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BAB III 

PEMBAHASAN 

  

A. Pengaturan tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dalam Partai 

Politik 

Landasan konstitusi mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) diatur dalam Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum” dan Pasal 22E ayat 

(4) UUD 1945, berbunyi “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan. Hal ini secara umum ditetapkan bahwa keanggotaan DPD dipilih 

dari peserta perseorangan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). 

Adapaun ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu untuk anggota 

DPD lebih lanjut diatur dalam undang-undang turunannya, yaitu 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). Dalam undang-undang tersebut, tentunya 

mengatur syarat-syarat tertentu jika ingin mencalonkan diri menjadi anggota 

DPD. 

Pengaturan syarat-syarat untuk menjadi anggota DPD saat ini tertuang 

dalam Pasal 12 UU Pemilu 2012. Sebagai perbandingan persyaratan calon 

anggota DPD sebelumnya,113 tertera dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 

                                                             
113 Sebelum berlakunya UU Pemilu 2012, persyaratan calon anggota DPD diatur Pasal 12 
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12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu 

2003), sebagai berikut: 

    Tabel 1. Perbandingan Syarat-Syarat Pencalonan DPD 

Persyaratan menjadi Anggota 

DPD menurut UU Pemilu 2003 

Persyaratan menjadi Anggota 

DPD menurut UU Pemilu 2012 

Pasal 60 

Calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/  

Kota harus memenuhi syarat: 

a. Warga negara Republik 

Indonesia yang berumur 21 

(dua puluh satu) tahun atau 

lebih; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; 

c. berdomisili di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. cakap berbicara, membaca, 

dan menulis dalam bahasa 

Indonesia; 

e. berpendidikan       serendah-

rendahnya SLTA atau 

sederajat; 

f. setia kepada Pancasila sebagai 

dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan 

cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945; 

g. bukan bekas anggota 

organisasi terlarang Partai 

Komunis Indonesia, 

Pasal 12 

Perseorangan sebagaimana di- 

maksud dalam Pasal 11 dapat 

menjadi Peserta Pemilu setelah 

memenuhi persyaratan:  

a. Warga Negara Indonesia yang 

telah berumur 21 (dua puluh 

satu) tahun atau lebih; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa;  

c. bertempat tinggal di wilayah 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

d. cakap berbicara, membaca, dan 

menulis dalam Bahasa 

Indonesia; 

e. berpendidikan paling rendah 

tamat sekolah menengah atas, 

madrasah aliyah, sekolah 

menengah kejuruan, madrasah 

aliyah kejuruan, atau 

pendidikan lain yang sederajat; 

f. setia kepada Pancasila sebagai 

dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan cita-

cita Proklamasi 17 Agustus 

1945; 

                                                             
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu 2008). Namun, dikarenkan persyaratan dalam 

UU Pemilu 2008 dan UU Pemilu 2012 yang kurang lebih sama sehingga menggunakan UU Pemilu 

2003 sebagai perbandingan. 



 

 

 

 

70 
 
 
 
 

h. termasuk organisasi massanya, 

atau bukan orang yang terlibat 

langsung 

i. ataupun tak langsung dalam 

G30S/PKI, atau organisasi 

terlarang lainnya; 

j. tidak sedang dicabut hak 

pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

k. tidak sedang menjalani pidana 

penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun 

atau lebih; 

l. sehat jasmani dan rohani 

berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan dari dokter yang 

berkompeten; dan 

m. terdaftar sebagai pemilih. 

 

Pasal 63 

Calon anggota DPD selain harus 

memenuhi syarat calon 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 60, juga harus memenuhi 

syarat: 

a. berdomisili di provinsi yang 

bersangkutan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun secara 

berturut-turut yang dihitung 

sampai dengan tanggal 

pengajuan calon atau pernah 

berdomisili selama 10 

(sepuluh) tahun sejak berusia 

g. tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun 

atau lebih; 

h. sehat jasmani dan rohani; 

i. terdaftar sebagai Pemilih; 

j. bersedia bekerja penuh waktu; 

k. mengundurkan diri sebagai 

kepala daerah, wakil kepala 

daerah, pegawai negeri sipil, 

anggota Tentara Nasional 

Indonesia, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

direksi, komisaris, dewan 

pengawas dan karyawan pada 

badan usaha milik negara 

dan/atau badan usaha milik 

daerah, atau badan lain yang 

anggarannya bersumber dari 

keuangan negara, yang 

dinyatakan dengan surat 

pengunduran diri yang tidak 

dapat ditarik kembali; 

l. bersedia untuk tidak berpraktik 

sebagai akuntan publik, 

advokat/pengacara, notaris, 

pejabat pembuat akta tanah 

(PPAT), dan/atau tidak 

melakukan pekerjaan penyedia 

barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan 

negara serta pekerjaan lain yang 

dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dengan tugas, 

wewenang, dan hak sebagai 
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17 (tujuh belas) tahun di 

provinsi yang bersangkutan; 

b. tidak menjadi pengurus partai 

politik sekurang-kurangnya 4 

(empat) tahun yang dihitung 

sampai dengan tanggal 

pengajuan calon. 

anggota DPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

m. bersedia untuk tidak merangkap 

jabatan sebagai pejabat negara 

lainnya, direksi, komisaris, 

dewan pengawas dan karyawan 

pada badan usaha milik negara 

dan/atau badan usaha milik 

daerah serta badan lain yang 

anggarannya bersumber dari 

keuangan negara; 

n. mencalonkan hanya di 1 (satu) 

lembaga perwakilan; 

o. mencalonkan hanya di 1 (satu) 

daerah pemilihan; dan 

p. mendapat dukungan minimal 

dari Pemilih di daerah 

pemilihan yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan perbandingan di atas, tampak jelas beberapa perbedaan 

antara UU Pemilu 2003 dan UU Pemilu 2012 mengenai persyaratan pencalonan 

anggota DPD. Salah satu perbedaannya, yaitu dalam UU Pemilu 2012, sudah 

tidak mencantumkan persyaratan “tidak menjadi pengurus partai politik…” 

untuk pencalonan anggota DPD. Syarat ini sebenarnya sudah tidak dicantumkan 

sejak berlakunya UU Pemilu 2008.114 Dimana pendapat DPR saat itu, UU 

Pemilu 2008 yang tidak mencantumkan syarat non partai politik, dalam Risalah 

Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan 

                                                             
114 Sebenarnya dalam Naskah Akademik dan draft awal RUU Pemilu 2008 yang 

dipersiapkan oleh pemerintah, mencantumkan syarat non partai politik (dalam artian pengurus partai 

politik). Namun, setelah RUU Pemilu tersebut dibahas di DPR dan akhirnya diundangkan tanggal 

31 Maret 2008, syarat non partai politik dihilangkan keberadaannya. 
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DPRD pada tanggal 26 September 2007, yaitu: 

a) Bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan dan ini merupakan rumusan konstitusi yang tidak bisa 
diubah; 

b) Bahwa yang dimaksud dengan perseorangan adalah tidak 

membedakan apakah berasal dari perseorangan itu sendiri maupun 

perseorangan dari partai politik artinya penekanannya pada proses 

pencalonan walaupun berasal dari partai politik tetapi orang tersebut 

mempunyai basis kemampuan yang besar dan tidak dicalonkan oleh 

partainya maka dia dapat mencalonkan diri secara pribadi sebagai 

anggota DPD; 

c) Bahwa pencalonan diri secara pribadi merupakan equality before the 

law (kesamaan di muka hukum) seluruh warga negara diberikan 

kesempatan yang sama tidak membatasi siapapun dapat mencalonkan 

diri sebagai anggota DPD dengan tidak mengenal jenis kelamin atau 

latar belakang pekerjaan sepanjang memenuhi kualifikasi 

persyaratan yang ada. 

 

DPR juga berpandangan ketentuan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan” mengandung makna bahwa anggota DPD yang 

dipilih melalui pemilihan umum harus calon dari perseorangan bukan calon 

yang diajukan oleh partai politik, meskipun calon anggota DPD berasal dari 

partai politik, sepanjang yang bersangkutan mencalonkan diri atas nama pribadi 

secara perseorangan, tidak diajukan atau dicalonkan oleh partai politik yang 

bersangkutan, maka atas nama perseorangan dapat mencalokan diri menjadi 

anggota DPD. 

Oleh karena itu, tidak adanya ketentuan syarat non partai politik sebagai 

salah satu syarat pencalonan anggota DPD dalam UU Pemilu 2012 maka saat 

ini setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang sama untuk 

menjadi calon anggota DPD. Setiap warga negara dapat mencalonkan diri tanpa 
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terkecuali termasuk anggota/ pengurus partai politik, pensiunan TNI/ POLRI, 

PNS, dan siapa saja sepanjang yang bersangkutan mencalonkan diri sendiri dan 

memenuhi syarat Pasal 12 dan Pasal 68 UU Pemilu 2012.  

Setelah calon anggota DPD melalui proses tahapan pemilihan umum 

hingga terpilih maka selanjutnya calon terpilih anggota DPD akan ditetapkan 

oleh KPU.115 Dalam rangkaian berikutnya, sebelum memangku jabatan, 

anggota DPD mengucap sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh 

ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD, kecuali bagi anggota 

yang berhalangan, pengucapan sumpah/ janji dipandu oleh pimpinan DPD.116 

Selain dinyatakan resmi sebagai anggota DPD, konsekuensi dari 

pengucapan sumpah/ janji tersebut adalah berupa kewajiban dan tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan dan juga setiap anggota DPD harus mengikuti 

peraturan berkenaan segala hal yang berkaitan dengan DPD dalam menjalankan 

tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, setiap anggota DPD memiliki 

seperangkat hak, kewajiban, dan larangan terkait status keanggotaannya.  

Berikut ketentuan mengenai hak anggota DPD yang diatur dalam Pasal 

257 UU MD3 adalah sebagai berikut: 

Pasal 257 

Anggota DPD berhak: 

a. bertanya; 

b. menyampaikan usul dan pendapat; 

c. memilih dan dipilih; 

d. membela diri; 

e. imunitas; 

f. protokoler; dan 

                                                             
115 Sesuai dengan Pasal 214 ayat (1) UU Pemilu 2008 yang berbunyi “Calon terpilih 

anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU”. 
116 Lihat Pasal 253 ayat (1) dan (2) UU MD3 dan Pasal 8 Tata Tertib DPD. 
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g. keuangan dan administratif. 

Adapun kewajiban anggota DPD disebutkan dalam Pasal 258 UU MD3, 

yaitu: 

Pasal 258 

Anggota DPD berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-

undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, golongan, dan daerah; 

e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara; 

f. menaati tata tertib dan kode etik; 

g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan 

lembaga lain; 

h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat; dan 

i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 

kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. 

 

Sementara larangan bagi anggota DPD tertuang dalam Pasal 302 UU 

MD3 adalah sebagai berikut: 

Pasal 302 

(1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. pejabat negara lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai 

pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 

APBN/APBD. 

(2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat 

struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, 

konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain 

yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta 

hak sebagai anggota DPD. 
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(3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

 

Selain itu, larangan bagi anggota DPD juga terdapat pada Pasal 213 

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Tata tertib (Tatib DPD), dimana ayat (1), (2), dan (3) berisi ketentuan 

yang sama dalam Pasal 302 UU MD3 sedangkan ayat (4) dan (5) tertulis sebagai 

berikut: 

Pasal 213 

(4) Anggota yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) wajib melaporkan kepada Komis Pemberantasan Korupsi 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(5) Penerimaan oleh Anggota karena pemikiran dan tenaganya, 

antara lain berupa honor undangan diskusi/seminar, tidak 

termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan 

larangan bagi anggota DPD diatas, tidak ada aturan yang secara tegas melarang 

ataupun membatasi anggota DPD dalam partai politik. Dengan demikian, dalam 

menjalankan tugasnya, anggota DPD tidak dibatasi terhadap keanggotaan 

dalam sebuah partai politik. 

Meskipun demikian, dalam aturan-aturan tersebut secara implisit juga 

mengandung makna anggota DPD harus terbebas dari kepentingan partai 

politik. Pada saat pencalonan, salah satu persyaratan bagi peserta Pemilu untuk 

menjadi anggota DPD adalah bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan 

publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan 

tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan 

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik 
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kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai 

peraturan perundang-undangan.117 

Kalimat kunci dalam persyaratan tersebut adalah “serta pekerjaan lain 

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan 

hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan”. 

Persoalannya yang terkandung dalam kalimat kunci tersebut adalah apa yang 

dimaksud dengan konflik kepentingan itu? Adapun penjelasan ketentuan ini 

menyatakan “Cukup Jelas”. Syarat tersebut menyiratkan bahwa calon anggota 

DPD harus terbebas dari kepentingan-kepentingan apapun yang akan 

mengganggu dalam menjalankan tugasnya termasuk kepentingan partai politik. 

Kemudian, saat calon anggota DPD terpilih sesuai Pasal 253 ayat (1) 

dan (2) UU MD3 dan Pasal 8 Tata Tertib DPD akan mengucapkan sumpah yang 

berbunyi: 

“… dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-

sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan 

kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, dan golongan; ... akan memperjuangkan aspirasi daerah 

untuk mewujudkan tujuan nasional ...” 

 

Dengan demikian, anggota DPD wajib menjaga etika terkait status 

keanggotaan untuk melindungi martabat, kehormatan, dan citra DPD. Anggota 

DPD berkewajiban menjaga marwah lembaga DPD sebagai lembaga 

perwakilan yang menaungi kepentingan daerah bukan membawa kepentingan 

partai politik. 

                                                             
117 Lihat Pasal 12 huruf (i) UU Pemilu 2012. 
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B. Keanggotaan Ideal Dewan Perwakilan Daerah dalam Partai Politik 

sebagai Upaya Menjaga Independensi Dewan Perwakilan Daerah 

Pembentukan DPD secara konstitusional disahkan sejak Perubahan 

Ketiga UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 9 November 

2001. Kemudian melalui penyelenggaraan pemilihan umum, kelahiran DPD 

secara faktual baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004 yang ditandai oleh 

pelantikan dan pengambilan sumpah janji para anggota DPD sebagai hasil 

pemilu 5 April 2004. Berdasarkan perubahan UUD 1945 tersebut, gagasan 

pembentukan DPD diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menstimulasi secara positif kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama 

keterwakilan di daerah dalam kebijakan yang berpihak pada warga negara yang 

lebih banyak di daerah118 sehingga mendorong kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Secara historis, pembentukan DPD tidak terlepas dari adanya reformasi 

yang dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Proses 

reformasi tersebut khususnya melalui demokratisasi dalam pemilihan anggota 

parlemen. Pendapat bahwa dalam lembaga parlemen dan anggotanya harus 

dipilih oleh rakyat dikemukakan oleh anggota Komisi A MPR RI pada rapat 

Komisi A tanggal 5 November 2001 sebagai berikut:119 

… maka didalam bab II pasal 2 itu alternatifnya yang harus dipilih 

menurut kami adalah alternatif dua jadi Majelis Permusyawaratan 

                                                             
118 DPD RI, 2014, Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam 

Musrenbang, Jakarta, Sekretariat Jendaral DPD RI, hal. 43 
119 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral…, Op.cit., hal 93. 
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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. 

 

Dengan demikian dalam menentukan anggota DPD harus melalui 

pemilihan umum agar tidak lagi memunculkan kekuasaan yang otoriter seperti 

pada masa orde baru dengan mengukuhkan dukungan dari MPR yang salah 

satunya melakukan dengan cara mengisi sebagian besar anggota MPR dengan 

cara pengangkatan. Dengan memperbaiki cara memilih anggota DPD, sehingga 

DPD betul-betul mewakili rakyat di daerah, bukan mewakili kepentingan 

partisan.120 

Selain itu, alasan historis pembentukan DPD adalah kecenderungan 

sentralisasi kekuasaan pada masa orde baru yang telah melahirkan ketimpangan 

antara pusat dan daerah sehingga banyak melahirkan kekecewaan dan 

ketidakadilan di daerah. Masalah ini mencuat dengan isu disintegrasi bangsa 

karena ancaman beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Maka kemudian, dilakukan upaya 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. 

Latar belakang pembentukan DPD sebagai sarana untuk memberikan 

saluran pada daerah dikemukakan oleh Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR, I 

                                                             
120 Sulardi, Kemunduran Demokrasi, Koran Tempo, 24 Mei 2017, hal. 11. 
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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.121 

 

Dengan demikian, secara historis keberadaan DPD saat ini dapat 

dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan yaitu demokratisasi dan 

otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam tuntutan demokratisasi, pengisian DPD 

harus selalu mengikutsertakan rakyat memilih sedangkan dalam hal otonomi 

daerah, anggota DPD yang terpilih harus mengutamakan kepentingan dan 

aspirasi daerah di atas kepentingan apapun. Dengan demikian, anggota DPD 

sebagai representasi penduduk dalam suatu wilayah akan mewakili kepentingan 

daerah dalam pengambilan keputusan politik penting di tingkat nasional. 

Adapun secara konstitusional, melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 

mengatur keanggotaan dalam lembaga DPR dan DPD. Ketentuan menyangkut 

pemilihan anggota tersebut, diatur dalam Pasal 22E ayat (3) “Peserta pemilu 

untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik” dan 

ayat (4) “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. 

Berdasarkan landasan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa terdapat 

perbedaan pola rekrutmen dalam kedua kamar parlemen antara DPR dan DPD. 
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Perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili 

masing-masing. DPR sebagai perwakilan politik (political representation) 

dimaksudkan untuk mewakili rakyat dalam kepentingan nasional, sedangkan 

DPD adalah perwakilan teritorial/ daerah (territorial representation) 

dimaksudkan untuk mewakili daerah. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting 

untuk menghindari pengertian “double representation” atau keterwakilan 

ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut.122 

Misalnya rakyat yang hidup di daerah yang sudah mengikuti pemilu untuk 

memilih anggota DPR, dianggap telah mewakili kepentingannya oleh wakil 

rakyat yang terpilih menduduki kursi di DPR, baik di tingkat kabupaten/ kota, 

di tingkat provinsi, maupun DPR tingkat pusat. Karenanya meskipun anggota 

DPD juga dipilih melalui pemilu, proses rekrutmennya itu seharusnya tetap 

dibedakan dari sistem yang diterapkan untuk merekrut anggota DPR dengan 

demikian dapat dihindari adanya pengertian double representation tersebut. 

Adapun kemudian dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang 

menyebutkan “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan”, menghasilkan pandangan yang tidak sama mengenai makna 

perseorangan. Para pembuat Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 22E ayat (4) 

menegaskan adanya syarat perseorangan bagi keanggotaan DPD. 

Dalam Risalah Rapat Pleno Ke-17 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 

MPR tanggal 22 Mei 2001, Maswadi Rauf (Tim Ahli) menyatakan: 

... kita mengusulkan bahwa calon perseorangan itu hanya ada di DPD 

... tidak di DPR pusat dan DPR Daerah, kita beranggapan bahwa DPR 

                                                             
122 Efriza dan Syafuan Rozi, Op.cit., hal. 266. 
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pusat dan DPR daerah adalah memang ajang untuk partai-partai politik 

... sedangkan untuk DPD ... memang keterwakilan daerah yang 

ditekankan di sini, ada kemungkinan tokoh-tokoh daerah yang tidak 

bergabung dengan partai manapun yang ingin ikut dalam pemilihan 
DPD.123 

 

Kemudian dalam Risalah Rapat Pleno Ke-32 Panitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja MPR tanggal 19 September 2001, yaitu 

a. Erman Soeparno (F-PKB) menyatakan keberadaan DPD adalah 

untuk, “... memperbaharui pola rekrutmen selama ini (yang) 

cenderung selalu partisan dan sangat mencerminkan representasi 

kepentingan sentralistik kekuasaan ... membuka kemungkinan peran 

... anggota DPD yang otonom ... memulihkan independensi anggota 

perwakilan terhadap preferensi kekuasaan politik”. 

b. Sutjipno (F-PDIP) menyatakan, “Saya belum yakin apakah betul-

betul di DPD nanti bisa menampilkan orang yang representasinya 

orang teritorial utuh, utuh dari segala dimensi karakteristik daerah, 

itu saya belum yakin, jangan-jangan materiilnya dari partai juga, jadi 

pada akhirnya kesitu”. 

c. Patrialis Akbar (F-Reformasi) menyatakan untuk kenggotaan DPD, 

“... kita fokuskan saja pemilihannya adalah berdasarkan ketokohan 

sehingga tidak lagi mewakili kepentingan-kepentingan partai 

politik, karena dia adalah tokoh-tokoh daerah. Wakil-wakil dari 

daerah, jadi berjuang mereka di sini adalah betul-betul adalah 

perjuangan khusus ke daerah mereka”.124 

 

Selanjutnya dalam Risalah Rapat Pleno Ke-33 Panitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja MPR tanggal 20 September 2001, Rosnaniar (F-PG) menyatakan: 

Selanjutnya partai politik dan calon perseorangan. Calon perseorangan 

ini tentu orang yang tidak tertampung di partai politik.125 

 

Kemudian dalam Risalah Rapat Komisi A Ke-5, Sidang Tahunan MPR 

RI Tahun 2001 tanggal 8 November 2001, Jacob Tobing (F-PDI) menyatakan: 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan ... jadi partai 

bisa mengajukan, kolompok masyarakat bisa mengajukan satuan-

                                                             
123 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Sidang Nomor 10/PUU-VI/2008, 

hal. 81. 
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satuan terteritu bisa mengajukan tetapi begitu dia maju, dia perorangan 

karena perorangan ini adalah untuk menyuarakan kekhasan daerah 

bukan lagi menyuarakan ... suara-suara politik, jadi ini nanti 

menggambarkan keanekaragaman wilayah negara kita yang begitu 
kaya dan juga keanekaragaman golongan di dalam masyarakat, idenya 

begitu.126 

 

Dari pernyataan Jacob Tobing tersebut dapat disimpulkan bahwa calon 

anggota DPD dapat dimajukan oleh berbagai kalangan tetapi dengan syarat 

ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPD, yang bersangkutan haruslah 

sebagai perseorangan, tidak lagi membawa kepentingan partainya, tetapi lebih 

pada kepentingan daerah, karenanya seharusnya yang bersangkutan pada saat 

maju sudah bukan lagi anggota atau pengurus partai politik. 

Disisi lain, DPR memiliki pandangan yang berbeda mengenai makna 

perseorangan yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Dalam 

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-VI/2008 mengenai syarat non partai politik 

dalam UU Pemilu 2008 di Mahkamah Konstitusi, DPD menyampaikan bahwa: 

… memaknai bahwa Pasal 22E ayat (4) dengan tegas menyebutkan 

peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah 

“perseorangan” tanpa pembatasan yang “bukan berasal dari partai 

politik”. 

 

Dalam putusan tersebut juga, pemerintah menyampaikan pandangan 

mengenai makna perseorangan yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 

1945, yaitu: 

“… pada saat mendaftarkan diri, calon anggota DPD, baik yang 

mempunyai latar belakang partai politik maupun yang sama sekali 

tidak mempunyai latar belakang partai politik, bertindak sebagai 

perseorangan. Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (4) 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal 

ini merupakan salah satu alternatif penafsiran… tidak mencantumkan 
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syarat non-Parpol, tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

 

 Menurut keterangan ahli dalam putusan tersebut, Zudan Arif 

Fakhrulloh berpandangan bahwa: 

“dapat diberikan makna bahwa partai politik peserta pemilu DPR dan 

DPRD serta perseorangan sebagai peserta Pemilu DPD adalah dalam 

kedudukan sebagai subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban. 

Kata “perseorangan” dalam Pasal 22E ayat (4) adalah subjek hukum 

yang berupa manusia pribadi/perorangan (natuurlijke persoon). 

Sedangkan subjek hukum dalam Pasal 22E ayat (3) adalah kumpulan 

manusia/perorangan (Badan Hukum/rechtspersoon). 

Setiap subjek hukum mempunyai hak, kewajiban, serta dipandang 

setara oleh hukum berdasarkan asas Equality Before The Law. Dengan 

demikian, setiap orang yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek 

hukum, maka berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan diberikan 

hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan umum 

anggota DPD. Oleh karena itu, ketiadaan syarat non parpol menjadi 

tidak relevan untuk dimasukan ke dalam persyaratan mengikuti Pemilu 

DPD. Penormaan syarat non Parpol justru mengurangi esensi dari 

semangat kata “perorangan” yang pada prinsipnya boleh berasal dari 

kalangan manapun. Dengan tiadanya syarat non Parpol ini justru 

memberikan ruang-ruang yang Iebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh variasi calon anggota DPD yang Iebih banyak. 

Masyarakat akan mendapatkan pilihan calon-calon anggota DPD yang 

Iebih banyak. Sudah saatnya kita memberikan pilihan yang bervariasi 

kepada masyarakat dan biarkan masyarakat yang menentukan 

pilihannya. Hal ini juga membuka ruang-ruang kontestasi bagi para 

calon untuk berkampanye dan menjual program-programnya untuk 

meyakinkan masyarakat agar memilih dirinya. Biarkan masyarakat/ 

rakyat berdaulat dalam memilih wakilnya di DPD, dan sistem dalam 

UU Pemilu ini telah memberikan akses bagi masyarakat untuk 

memilih wakilnya di DPD dengan varian yang Iebih banyak”. 

 

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas 

mengenai makna perseorangan dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 bahwa 

makna kandungan norma yang tercantum adalah untuk mencalonkan diri 

sebagai calon anggota DPD, harus mencalonkan dirinya sendiri sebagai peserta 

pemilu, bukan dicalonkan oleh partai politik. Hal ini berbeda dengan 
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pencalonan anggota DPR yang secara tegas tertera dalam Pasal 22E ayat (3) 

UUD 1945, dimana yang ingin menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh 

partai politik. Kemudian mengenai keanggotaan dalam partai politik bukanlah 

norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah “perseorangan” 

dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. 

Dengan demikian, norma kostitusi tersebut dapat dimaknai bahwa 

ketentuan mengenai keanggotaan DPD dalam partai politik dapat dicantumkan 

atau tidak dicantumkan dalam peraturan atau undang-undang turunannya. 

Konstitusi memberikan kebebasan untuk mengatur mengenai hal tersebut. Hal 

ini merupakan politik hukum maupun pilihan hukum/ kebijakan (legal policy) 

pembuat undang-undang. 

Saat ini, kekosongan pengaturan keanggotaan DPD dalam partai politik 

bisa jadi akan menguntungkan pelaku-pelaku politik tertentu yang mengambil 

manfaat dari ketiadaan aturan tersebut. Terbukti dengan banyaknya anggota 

DPD yang berbondong-bondong bergabung dalam partai politik. Dari 132 

anggota DPD sebanyak 67 anggota DPD bergabung dengan partai politik yaitu: 

Partai Hanura 27 orang, Partai Golkar 13 orang, PKS 5 orang, Partai Demokrat 

5 orang, PAN 3 orang, PDIP 4 orang, PPP 5 orang, Partai Nasdem 1 orang, PKB 

2 orang dan Partai Gerindra 2 orang.  Dengan memutuskan menjadi anggota 

dan terlibat aktif dalam partai politik, maka setiap anggota memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

kebijakan-kebijakan dalam partai pilihannya. Anggota DPD yang semula 

diharapkan masyarakat memperjuangkan kepentingan daerah akan dibenturkan 
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dengan kepentingan partai yang menaunginya. Hal ini bertolak belakang 

dengan tuntutan demokratisasi yang semula diharapkan dalam pembentukan 

DPD. Demokrasi itu mengalami involusi, kemunduran, bahkan diinjak-injak 

oleh anggota DPD sendiri yang berada pada poros demokrasi. Demokrasi yang 

semestinya bertumpu pada apa maunya rakyat bergeser menjadi apa maunya 

partai politik.127 Kedaulatan rakyat akan berubah menjadi kedaulatan partai 

politik 

Dengan demikian, peristiwa bergabungnya anggota DPD dalam partai 

politik dan tidak diaturnya syarat non parpol dalam pencalonan DPD, adalah 

hal yang tidak tepat berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertama secara historis, 

pada saat pembentukan dua kamar parlemen Indonesia, yaitu: DPD merupakan 

representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan 

nasional, sebagai imbangan atas dasar prinsip “checks and balances” terhadap 

DPR yang merupakan representasi politik (political representation) dari 

aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka 

kepentingan nasional. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk 

menghindari pengertian “double representation” atau keterwakilan ganda 

fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut. Selain itu, sebagai 

implementasi salah satu tuntutan reformasi politik pasca turunnya Presiden 

Soeharto, akhirnya mendesain DPD sebagai lembaga representasi daerah bukan 

representasi partai politik. Dimana pada saat itu Utusan Daerah yang tidak 
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berfungsi sebagaimana mestinya sehingga banyak menimbulkan disintegrasi 

antara pusat dan daerah. Jika batas keanggotaan DPD dalam partai politik tetap 

diterobos maka dapat diartikan sebagai upaya untuk mengingkari semangat 

reformasi. 

Kedua, semangat pembentukan DPD yang tertuang dalam Perubahan 

Pasal 22E ayat 4 UUD 1945 Ketiga Pasal UUD 1945 secara implisit 

mengamanatkan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Daerah adalah perseorangan”. Hakikat peserta pemilihan DPD 

yang bersifat perseorangan bermakna non partai politik (bukan anggota atau 

pengurus partai politik). Peristiwa anggota DPD yang bergabung dalam partai 

politik dan tidak adanya syarat ketentuan non partai politik saat pencalonan 

DPD bukan hanya bertentangan dengan amanat konstitusi, tetapi juga semakin 

mengaburkan esensi DPD sebagai wakil daerah secara perseorangan. 

Ketiga, jika membandingkan dengan negara-negara demokrasi di dunia 

seperti di Amerika Serikat yang membolehkan anggota senatnya boleh berasal 

dari partai politik tetapi dapat melaksanakan amanatnya sebagai representasi 

daerah dengan baik maka ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam kondisi 

dan budaya politik di Amerika Serikat, Senat dalam hal basis perwakilan, 

terlepas dari persoalan afiliasinya dengan partai politik, dapat dikatakan bahwa 

seorang Senator pasti berbasis masyarakat teritorial. Senat yang terpilih tidak 

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

disebabkan, para anggota senat mendapatkan posisi mereka dengan pemilihan 

di negara bagian atau distrik, bukan karena kepemimpinan partai nasional, dan 
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bukan pula karena mereka di Congress. Namun sebaliknya, misalnya negara 

seperti Thailand, memiliki kondisi dan budaya politik tersendiri lagi, yang 

berbeda dengan konteks dan budaya politik Amerika Serikat, yang membuat 

negara tersebut harus 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.  

Perbedaan ini disebabkan berbeda-bedanya raison d’etre dan latar 

belakang setiap negara melahirkan lembaga semacam senat. Konsekuensinya, 

dengan sendirinya lingkungan politik dan budaya politik yang memungkinkan 

sebuah senat berfungsi dengan baik dan memadai atau menghambat 

pelaksanaan fungsi sebuah senat juga berbeda-beda antara negara yang satu 

dengan negara yang lain. Sehingga, setiap negara harus memiliki caranya 

sendiri-sendiri untuk mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan 

sebuah Senat berfungsi dengan baik dan memadai serta mengeliminasi sistem 

yang menghambat pelaksanaan fungsi sebuah Senat dalam lingkungan politik 

dan budaya politik tersebut. 

Dalam konteks lingkungan dan budaya politik Indonesia dewasa ini, 

hal yang sebaliknya justru terjadi. Para wakil rakyat terjebak pada pola untuk 

memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya. Dengan demikian apabila 

di Amerika Serikat atau negara-negara tertentu lain anggota Senat berasal atau 

boleh berasal dari partai politik tidak serta merta dapat menjadi justifikasi bagi 

berlakunya hal yang sama. Dalam hal ini, DPD harus memiliki caranya sendiri 
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untuk mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan DPD berfungsi 

dengan baik dan memadai serta mengeliminasi sistem yang menghambat 

pelaksanaan fungsi DPD dalam lingkungan politik dan budaya politik di 

Indonesia. Salah satunya adalah dengan menegaskan larangan DPD dalam 

keanggotaan partai politik. Dengan demikian, anggota DPD dapat bersikap 

independen dalam menjalankan tugasnya yang mewakili rakyat dalam konteks 

kepentingan daerah tanpa memiliki beban terhadap pihak manapun. 


