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A. LATAR BELAKANG 

Peran fungsional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari masa-kemasa sering 

kali mengalami pasang surut pengaturan yang justru semakin mereduksi kedudukan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam pemerintahan daerah. Gejala 

pereduksian peran fungsional DPRD mulai tampak sejak masa pemerintahan Orde 

Baru, yang ditandai dengan digantinya Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (terbitan pemerintahan Orde Lama) dengan 

Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

Bergesernya paham penyelenggaraan  pamerintahan daerah dari semangat 

desentralisasi sistem otonomi riil dan seluas-luasnya (pada UU No. 18 tahun 1965) 

menuju semangat penyelenggaraan yang nyata dan bertanggungjawab, pada 

pelaksanaannya   justru   dirasa kurang memerdekakan daerah. Menurut Mahfud
1
, 

adanya asas dekonsentrasi dan medebewind (pembantuan) tersebut berpotensi 

membuka celah korelasi struktural bagi pemerintah pusat terhadap pemerintahan 

daerah yang memicu terbangunnya pola dominasi kontrol pemerintahan pusat 

terhadap daerah. 

                                                 
1
 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta, Gama 

Media, 1999, Hal. 190. 
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Banyak kalangan menyebutkan, bahwa pada masa berlakuknya UU No. 5 

tahun 1974 inilah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah tenggelam 

oleh kekuasaan dominan pemerintahan pusat. Kekuasaan otoriter Pemerintahan Orde 

Baru yang begitu kuat dalam menjalankan fungsi kontrol, menjadikan pemerintah 

pusat selalu mengintervensi kebijakan-kebijakan strategis di daerah. Terbangunnya 

pola hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah  yang cenderung 

dominan dan bersifat sentralistik itu, terlihat jelas pada sistem pemerintahan daerah 

yang diatur di dalam UU No. 5 tahun 1974. 

Kondisi yang memperlihatkan kekuasaan dominan pemerintah pusat atas 

daerah adalah tidak diaturnya secara jelas tentang ruang lingkup penegakan peran 

fungsional DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah.
2
 Kenyataanya di dalam 

menjalankan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selalu dihadapkan pada 

kekuasaan pemerintah pusat yang dominan. Terbukti pada ketentuan pasal 71 ayat 

(1), dimana Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan penuh untuk melakukan 

pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah tersebut, melahirkan 

konsekuensi bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Bahkan dalam memperkuat 

                                                 
2
 Lihat pada pasal 24 ayat 1 UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban DPRD, disana hanya fungsi anggaran (budgeting) 

saja yang dicantumkan secara jelas ( yaitu pada angka 1) sedangkan fungsi legislasi dan pengawasan 

tidak tercantum secara jelas. Kemudian pengaturan teknis terhadap mekanisme fungsi DPRD tersebut 

juga tidak ada penjelasan secara kongkrit di pasal-pasal berikutnya. Meskipun pada pasal 22 ayat 3 

DPRD diberi hak memintai pertanggaungjawaban kepada kepala daerah, namun dalam pelaksanaannya 

hanya bersifat formalitas dan tidak ada konsekuensi yang mengikat. 
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fungsi pengawasan tersebut pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri diberi 

kewenangan pula untuk mengevaluasi, menangguhkan dan bahkan mencabut 

Peraturan Daerah yang merupakan produk DPRD bersama Kepala Daerah. 

 Tidak hanya dalam bidang legislasi saja, dominasi peran pemerintah pusat 

juga terlihat dalam bidang anggaran. Adapun konsekuensi atas fungsi pengawasan 

dalam bidang anggaran tersebut adalah pemerintah pusat dapat menganulir APBD 

dan menetapkan rencana anggaran bagi pemerintahan daerah melalui sistem 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah sesuai prinsip 

dekonsentrasi.  

Secara normatif  UU No. 5 Tahun 1974 tidak memberikan kewenangan yang 

utuh kepada DPRD di dalam penegakan peran fungsionalnya sebagai lembaga 

pengontrol Pemerintah Daerah, karena secara normatif pemerintah pusat juga diberi 

kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.  

Tidak heran apabila di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tersebut 

sering berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat yang memiliki fungsi 

serupa. Bahkan kewenangan pemerintah pusat di dalam penegakan fungsi 

pengawasan terhadap pemerintah daerah lebih dominan dari pada DPRD. Dengan 

demikian, sebagai konsekuensinya di masa Orde Baru ini peran fungsional DPRD 

sebagai pengawas pemerintah daerah mengalami penurunan secara normatif. 

Dalam perkembangannya, kondisi pemerintahan daerah yang terkesan 

menihilkan peranan fungsional DPRD tersebut tampaknya mendapatkan perlawanan 

dari berbagai pihak seiring dengan derasnya tuntuan agenda reformasi yang berujung 
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pada jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru. Semangat penegakan agenda reformasi 

tersebut, telah mendorong terjadinya regulasi Undang-undang tentang pemerintahan 

daerah yang mendasarkan pada bentuk pemerintahan yang demokratis, hal ini 

ditandai dengan digantinya UU No.5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Akomodasi atas bentuk pemerintahan demokratis tersebut tampak pada 

substansi pertimbangan UU No. 22 Tahun 1999 yang menghendaki adanya sistem 

Otonomi yang luas dan nyata disemua bidang pemerintahan
3
. Selain itu UU No.22 

Tahun 1999 juga mempunyai semangat  untuk merevitalisasi peran fungsional DPRD 

di dalam pemerintahan daerah dengan menempatkan kedudukan DPRD sebagai 

lembaga legislasi daerah. 

Dalam konteks sistem pemerintahan daerah, kehadiran UU No. 22 tahun 1999 

telah menggeser dominasi perpektif desentralisasi administrasi dalam pengaturan 

hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan daerah ke arah desentralisasi 

politik. Karena secara substansial UU No. 22 tahun 1999 mengandung semangat 

perombakan terhadap sistem sistralistik, semangat ini dipertegas dengan adanya 

prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, semangat untuk membatasi kekuasaan pusat 

dan mendesentralisasikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintahan daerah. 

Kedua, diakomodasinya aspek masyarakat dalam definisi otonomi daerah. Ketiga, 

                                                 
3
 Lihat dalam pertimbangan (huruf c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999  

tentang Pemerintahan Daerah.  
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adanya semangat untuk memberdayakan DPRD melalui aspek peningkatan peran dan 

fungsinya. 

Semangat untuk memberdayakan peran fungsional DPRD tersebut terlihat 

pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999 yang menegaskan bahwa 

kedudukan DPRD adalah sebagai lembaga legislatif di daerah. Ini merupakan salah 

satu bentuk penguatan status DPRD yang dimulai dari aspek kelembagaan. 

Adanya penguatan dari segi kelembagaan tersebut berdampak pada penguatan 

terhadap peran DPRD, dimana secara normatif UU No. 22 Tahun 1999 telah 

memperluas hak dan kewenangan DPRD.
4
 Luasnya hak dan kewenangan DPRD 

tersebut menjadikan peran fungsional DPRD memiliki konsekuensi yang strategis di 

dalam memainkan perannya sebagai fungsi legislasi (Legislative fungtion)
5
, fungsi 

anggaran (Budgeting Fungtion)
6
, dan fungsi pengawasan (Controlling fungtion)

7
 yang 

pada akhirnya melahirkan akuntabilitas pemerintahan daerah, yaitu adanya 

mekanisme pertanggungjawaban antara Pemerintah Daerah  kepada DPRD.  

Perubahan lain yang cukup mendasar adalah hubungan antara pemerintah 

daerah dengan DPRD secara kelembagaan dipisahkan secara tegas (pasal 14 UU No. 

22 tahun 1999) yaitu DPRD berdiri sebagai lembaga legislatif daerah, dan Pemerintah 

Daerah sebagai lembaga eksekutif daerah.  

                                                 
4
 Lihat pasal 18 dan 19 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

5
 Ibid,. 19 huruf ( f ) 

6
 Ibid,. pasal 19 huruf (g)  

7
 Ibid,. pasal 18 hruruf (f) 
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Adanya pemisahan secara kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Daerah 

tersebut merupakan perwujudan desentralisasi politik yang ditujukan untuk 

memberikan ruang gerak bagi DPRD untuk memainkan peran fungsionalnya di dalam 

pemerintahan daerah.  

Namun sayangnya penguatan peran DPRD tersebut tidak didukung oleh sistim 

pengawasan dan keseimbangan (cheks and balance)  antara kekuasaan DPRD, 

Pemerintah Daerah, dan  pemerintah pusat. Sehingga DPRD tampil sebagai lembaga 

legislatif yang dominan (legislatif heavy) yang mempunyai ruang lingkup 

kewenangan mutlak. Sebagai akibatnya sering terjadi konflik antara DPRD dengan 

Kepala Daerah dalam memperebutkan suatu kewenangan. Bahkan banyak terjadi 

kasus penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh DPRD di dalam pemerintahan 

daerah. Selain itu, disini peran pemerintah pusat di dalam pemerintahan daerahpun 

diminimalisir sedemikian rupa, akhirnya fungsi kontrol yang sebelumnya didominasi 

oleh pemerintah pusat, telah diambil alih sepenuhnya oleh DPRD. 

Kondisi demikian dianggap sebagai penyebab ketidak stabilan pemerintahan 

daerah dan juga berpotensi merangsang lahirnya bibit-bibit sparatisme di daerah. 

Sehingga muncullah dorongan pemerintah pusat  (saat itu Departemen Dalam Negeri) 

untuk mengajukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999 dengan perubahan yang 

mendasar, dan pengajuan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 pun akhirnya 

disepakati oleh DPR. Sehingga pada titik puncaknya UU No. 22 tahun 1999  dirubah 
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dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian menerapkan kebijakan otonomi 

daerah melalui sistem resentralisasi.
8 

Perubahan UU tersebut telah menyebabkan perubahan mendasar terhadap 

peran fungsional DPRD di dalam pemerintahan daerah. Jika sebelumnya di dalam 

UU No. 22 Tahun 1999, ruang lingkup kewenangan DPRD dalam menjalankan peran 

fungsionalnya sangatlah luas, namun di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ruang lingkup 

kewenangan DPRD semakin “terbatas”. Hal ini dapat dilihat pada materi perubahan 

UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : 

Pertama, DPRD sudah tidak berwenang lagi untuk memilih Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah.
9
 Kedua, Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah kepada DPRD, melainkan bertanggungjawab kepada 

pemerintah pusat berdasarkan prinsip dekonsentrasi.
10

 Ketiga, DPRD tidak 

berwenang lagi menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal 

pertanggungjawaban yang tidak disetujui DPRD.
11

 Keempat, pemerintah pusat 

berwenang untuk mengevaluasi, menangguhkan, serta mencabut Perda yang dibuat 

oleh DPRD bersama Kepala Daerah.
 12

 Kelima, pemerintah pusat berwenang menolak 

APBD dan menentukan rencana anggaran bagi pemerintahan daerah. 

                                                 
8
 Ibid,. hal. 117. 

9
 Ari dwipayana, Arah dan Agenda Reformasi DPRD : Memperkuat Kedudukan dan 

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lihat dalam webside: aridwipa@ugm.ac.id 
10

 Ibid,. 
11

 Pasal 29 ayat 4 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,. 
12

 Ibid,. Pasal 41. 

mailto:aridwipa@ugm.ac.id
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Perubahan eksistensi DPRD tersebut telah melahirkan pergeseran peran 

fungsional DPRD dari yang semula aktif menjadi pasif. Khususnya terhadap fungsi 

pengawasan yang menjadi peran vital DPRD sebagai lembaga pengontrol Pemerintah 

Daerah. Dengan demikian untuk mengetahui konsepsi fungsi pengawasan DPRD 

terhadap Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pergeseran peran fungsional 

DPRD tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara normatif terhadap konsepsi 

fungsi pengawasan DPRD menurut UU No. 32 tahun 2004.  

Pada dasarnya penelitian ini bersifat korektif, sehingga diperlukan kajian 

secara mendasar terhadap substansi UU No. 32 tahun 2004 khususnya terkait dengan 

peran fungsional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah 

daerah.  

 Meskipun UU No. 32 tahun 2004 sendiri hingga saat ini telah mengalami dua 

kali perubahan yaitu UU No. 8 tahun 2005 dan terakhir UU No. 12 tahun 2008. 

Namun perlu diketahui bahwa materi perubahan pada UU No. 12 Tahun 2008 telah 

menghapuskan ketentuan pasal 42 ayat 1 huruf (i) yang memberi kewenangan DPRD 

untuk membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah, dan menghapuskan 

penjelasan pasal 42 ayat 1 huruf (e) yang memperjelas kewenangan DPRD untuk 

memilih wakil kepala daerah melalui Rapat Paripuarna apabila terjadi kekosongan 

jabatan wakil kepala daerah. Dengan demikian hadirnya UU No. 12 Tahun 2008 

sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004  justru memperlihatkan semangat untuk 

mereduksi peran fungsional DPRD di dalam pemerintahan daerah.  
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 Oleh karena itu, disini penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul: ”PEREDUKSIAN PERAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH (PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP 

PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 

2004 )” 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan 

akan dibatasi pada : 

1) Ruang  lingkup  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap pemerintah daerah  

    dalam   sistem  pemerintahan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004. 

2) Permasalahan     yang      terkait    dengan     bentuk-  bentuk   pereduksian     

    peran    fungsional   DPRD  sebagai    pengawas   pemerintah  daerah yang  

    mengacu pada substansi pasal UU No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang  

    lainnya yang terkait. 

Dengan adanya batasan masalah ini diharapkan agar konsentrasi pembahasan 

tetap terfokus pada tema utama yaitu tentang seputar permasalahan peran fungsional 

DPRD dalam mengawasi pemerintah daerah. Dan pada akhirnya pembahasan akan 

dikerucutkan pada permasalahan pereduksian fungsi pengawasan DPRD terhadap 

pemerintah daerah yang diperlihatkan pada substansi pasal UU No. 32 Tahun 2004. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka    

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengapa terjadi pereduksian fungsi pengawasan DPRD di dalam UU No. 

32 Tahun 2004 ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk pereduksian fungsi pengawasan DPRD 

terhadap pemerintah daerah yang diperlihatkan dalam substansi pasal UU 

No. 32 Tahun 2004? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

i) Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan 

Teoritis dan Tujuan Praktis :  

            a. Tujuan Teoritis  

i. Untuk mengetahui konsep dan mekanisme sistem pengawasan 

DPRD terhadap Pemerintah Daerah menurut ketentuan UU No. 

32 tahun 2004 tentang Pemenritahan Daerah.  

ii. Untuk mendiskripsikan hubungan antara DPRD dengan 

Pemerintah Daerah, dilihat dari berbagai sudut pandang teoritis 

yang terkait dengan materi tersebut.  
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                        b. Tujuan Praktis 

i. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah yang 

terkonsep didalam UU No. 32 tahun 2004. 

ii. Menganalisa legitimasi peranan DPRD dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

2.   Manfaat Penelitian 

          Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

 a.  Manfaat Akademik 

a)  Memberikan informasi tentang peran DPRD dalam fungsi 

pengawasan terhadap pemerintah daerah menurut UU No. 32 

tahun 2004 beserta dasar teoritis yang melingkupinya. 

b) Memberikan informasi yang aktual tentang perkembangan peran 

DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap 

pemerintah daerah menurut UU No. 32 tahun 2004, sekaligus 

bentuk-bentuk pereduksian fungsi pengawasan DPRD terhadap 

pemerintah daerah secara normatif. 
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                     b.  Manfaat Praktis  

a) Memberikan kontribusi yang berharga dalam praktek  

pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam memahami 

fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.   

b) Memberikan materi yang bersifat korektif terhadap UU No. 32 

tahun 2004   terkait peran DPRD dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap pemerintah daerah. 

E. Kerangka Teoritis  

        a. Teori Penafsiran 

Agar tidak terjebak pada wilayah penafsiran empiris, maka analisa materi 

dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum normatif, karena objek 

atau bahan-bahan yang akan diteliti merupakan norma-norma hukum yang terhimpun 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Melalui metode penafsiran hukum 

normatif diharapkan dapat menampilkan orisinalitas makna dari maksud kalimat atau 

teks yang terkandung  dalam suatu pasal yang telah ditafsirkan.  

Selain itu penafsiran yang murni ilmiah atau orisinalitas atas sebuah undang-

undang atau berdasarkan analisis kritis, semua kemungkinan penafsiran (termasuk 

penafsiran yang dikehendaki oleh legislator atau pihak-pihak yang mengadakan 

kontrak, namun tercantum dalam susunan kata yang dipilih oleh mereka), dapat 

menimbulkan pengaruh politik yang jauh lebih besar dibanding keuntungan politis 
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yang didapatkan dari fiksi kepastian, yaitu fiksi tentang ”hanya satu makna”. 

Sehingga hasil penafsiran ilmiah ini dapat ditunjukkan kepada otoritas pencipta 

hukum terhadap karyanya yang ada dibelakang dalil teknis perumusan norma hukum 

sepasti mungkin, atau setidaknya dengan cara yang sedemikian rupa sehingga 

ambiguitas yang tidak dikehendaki bisa tereduksi seminimal mungkin. Dengan 

demikian bisa dicapai derajat kemungkinan tertinggi atas kepastian hukum.
13

 

        b. Teori Pembahasan 

Pembentukan badan legislatif atau dewan perwakilan rakyat dalam struktur 

negara didasari oleh kerangka filosofis dari pemikiran Jean Bodin tentang kedaulatan 

(Sovereignty), kemudian gagasan kedaulatan tersebut  dikembangkan oleh Thomas 

Hobbes  dalam karyanya yang berjudul Leviatan (1651) yang kemudian melahirkan 

teori kedaulatan rakyat. Sebagai jaminan atas hak-hak rakyat dalam suatu negara 

maka Hobbes menghendaki untuk membetuk suatu mejelis sebagai representasi 

kehendak rakyat, yang menjadi akar gagasan demokrasi modern.  

 Majelis yang melaksanakan kedaulatan yang digagas oleh Hobbes tersebut 

merupakan cikal bakal bagi gagasan kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan yang 

kemudian dikembangkan oleh John Lock dan Jean Jacques Rousseau. Gagasan 

kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan ini merupakan pemikiran monumental yang 

juga mengilhami pemikiran Montesquieu sehingga terlahir  teori pembagian 

                                                 
13

 Hens Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif), Bandung, Nusa 

Media dan Nuansa, 2007, hlm. 394. 
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kekuasaan melalui teori trias politica, yang merupakan pilar penting bagi 

pemerintahan demokrasi modern.
 14

 

Bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila secara tegas 

telah menganut prinsip ”Trias Politica” nya Montesquieu yang membagi  3 (tiga) 

kekuasaan yaitu : kekuasaan Legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan 

yudikatif.
15

  

Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan atau 

fungsi ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
16

 Secara teknis ketiga 

kekuasaan tersebut mempunyai fungsi otonom, menurut Montesquieu kekuasaan 

legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan 

eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif 

kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. 

Dalam konteks pemerintahan demokratis, kekuasaan legislatif mempunyai 

peranan vital, yaitu sebagai lembaga perwakilan rakyat atau representasi kehendak 

umum rakyat. Dengan demikian menurut Hens Kelsen, organ legislatif harus 

mempunyai pemetakan wilayah kewenangan secara tegas. Karena sebagaian besar 

konstitusi yang dianggap mengandung prinsip pemisahan kekuasaan  ternyata juga 

                                                 
14

 A.D. Linsay, The Modern Democratic State, New York : Oxford University : 1955, hlm. 

64-83. Dalam buku Aidul Fiticiada Azhari, Menemukan Demokras., Surakarta, Muhammadiyah 

University Press, 2005, hlm. 10. 
15

 Sri Soemantri, Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif Dalam 

Mendorong Terciptanya Pemerintahan Konstitusional Yang Bersih Dan Berwibawa, 

Makalah Lokakarya dan Temu Ilmiah Nasional Hukum Indonesia 2000. 
16

 Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta ,  Gramedia Pustaka Utama, 2002, 

hlm. 151-152. 
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memberi wewenang kepada pimpinan departemen untuk membuat norma-norma 

umum yang juga dapat menggantikan organ legislatif.
17

 Dengan demikian, dalam 

pembagian kekuasaan negara tersebut harus dilakukan pembagian pula atas hak, 

kewenangan, dan kewajiban secara proporsional antara lembaga kekuasaan 

(eksekutif, legislatif dan yudikatif), agar terlihat jelas peran dan fungsinya masing-

masing secara normatif.  

Hubungan pengawasan dan keseimbangan (chek and balance) merupakan 

tujuan dari mekanisme kerja antar lembaga kekuasaan tersebut. Terlebih antara 

kekuasaan eksekutif dan legislatif  yang merepresentasikan antara kekuasaan 

penguasa (eksecutif) dan kehendak rakyat (legislatif). 

 Dalam pemerintahan demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh 

rakyat (eksecutif) harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak 

ditempuh kepada lembaga perwakilan rakyat.
18

 Termasuk juga dalam segala ruang 

lingkup kekuasaanya harus diawasi oleh lembaga perwailan rakyat agar tidak terjadi 

penyimpangan kekuasaan (Abuse of Powers). Dengan demikian ruang lingkup 

kekuasaan eksekutif pada tingkat pusat maupun daerah juga harus diimbangi pula 

melalui pemberian fungsi maupun kewenangan lembaga legislatif pusat atau daerah 

secara proporsional untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan 

eksekutif tersebut, agar nantinya tercipta hubungan ceks and balance yang nyata. 

                                                 
17

 Hens Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 

386. 
18

 Afan Gaffar, Politik Indonesia   Menuju   Transisi Demokrasi, Yagyakarta, Pustaka Pelajar, 

hlm. 7. 
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Berdasarkan kedudukan dan kekuasaanya, badan legislatif dibedakan menjadi 

4 (empat) yaitu : 

1. Legislatif Nominal, hakekat peranannya hanya sebatas pada formalitas 

saja. Kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang untuk membuat 

Undang-undang badan legislatif, tetapi lembaga legislatif tersebut tunduk 

(sub ordinasi) kepada lembaga atau badan eksekutif. 

2. Legislatif  Supremasi, ini berarti yang mempunyai kedudukan dan 

kekuasaan supremasi di dalam negara dan mempunyai peranan yang 

menentukan. Lembaga legislatif ini, tidak saja menentukan dalam 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki hak untuk 

mengawasi lembaga eksekutif bahkan jika perlu dapat menjatuhkan 

kabinet. 

3. Legislatif  Perimbangan, dalam sistem ini kedudukan dalam lembaga 

legislatif seimbang dan mempunyai peranan yang sama dengan lembaga 

eksekutif, demikian juga dengan yudikatif, ketiga-tiganya sejajar. 

4. Legislatif langsung oleh rakyat yang disebut Direct Populer Legislature 

adalah lembaga legislatif yang peranannya dilakukan langsung oleh rakyat 

melalui hak inisiatif dan referendum seperti dianut beberapa Landis 

Gemerinde di Swiss.
 19

 

 

 Menurut Riswandha Imawan, sebagai suatu institusi para wakil dalam DPRD 

memiliki 4 (empat) fungsi dasar yaitu: 

1. Fungsi   Legislasi   (perundangan),   meliputi   pembuatan   aturan    sendiri,  

    menentukan   pimpinan   eksekutif   secara  mandiri, serta menjadi mediator  

    kepentingan rakyat dengan pemerintah. 

2. Fungsi   Budget  (penganggaran), meliputi merancang dan menentukan arah  

    serta tujuan aktivitas pemerintahan. 

3. Fungsi   Pengawasan,   meliputi    aktivitas    memfasilitasi    perkembangan  

    kepentingan dalam masyarakat vis-à-vis agenda yang telah ditentukan oleh  

    pemerintah,    disini DPRD   menilai apakah   aktivitas pemerintahan masih  

    selaras dengan aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa perkembangan  

    aspirasi masih bisa diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah.
 20

 

                                                 
19

Ramlan Naning, Aneka Asas Ilmu Negara, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1982, hlm. 62-

66. 
20Riswandha Imawan, Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan 

Pengambilan Keputusan, dalam Work Shop DPRD dan Percepatan Otoda Kerjasama DPRD 

Kab. Lombok Tengah dengan Jurusan Pemerintah Fisipol UGM, 9-10 Oktober 2000. 
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4. Fungsi   regulasi   konflik,   meliputi   aktivitas   menampung dan menyerap  

     konflik kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga konflik  

     pada   tataran   masyarakat   dapat diubah menjadi konflik internal lembaga  

     perwakilan sebagai bagian dari suatu sistem politik.
 
 

Dari beberapa fungsi legislatif yang ada, menurut Miriam Budiarjo fungsi 

legislatif yang pokok adalah :
 21

 

1. Menentukan kebijakan (policy) dan membut Undang-undang. Oleh karena 

itu DPRD diberi hak inisiatif, hak mengadakan amandemen terhadap 

rancangan yang disusun oleh pemerintah dan hak Budget. 

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya tindakan badan 

eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Untuk 

itu badan legislatif diberi hak kontrol khusus. 

 

F. Metode Penelitian 

 Istilah metode penelitian dalam penelitian memiliki padanan kata dengan cara 

atau prosedur suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian merupakan wadah yang 

menampung tentang cara-cara mengumpulkan  data dan atau informasi  sehingga 

pelaksanaan proses pengumpulan data dan atau informasi memenuhi kriteria validitas 

kualitatif.
22

 Sehingga hal itu akan mempermudah dalam melakukan penelitian 

terhadap suatu masalah. 

              1. Jenis Penelitian 

 Bentuk penelitian disini didasarkan pada penelitian hukum normatif,  

dimana penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan 

                                                 
21

  Miriam Budiarjo, Op, cit., hal. 183-186. 
22

 Harun Joko Priyitno,dkk, Pembudayaan Penulisan Karya Ilmiah, Cetakan ke-3, 

Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001, hal. 52. 
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hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) 

terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.
23

  

              Pada dasarnya penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk 

memberikan refleksi dan penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah 

dibuat terhadap kasus - kasus hukum yang pernah terjadi dan akan terjadi.    

        2.  Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan 

(statute approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.  

Selain itu penulis juga memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris 

dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa 

mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.  

 Dengan demikian dalam penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan 

lainnya yaitu pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan 

(comparative approach). 

 Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan 

seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem 

atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil 

kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan 

                                                 
23

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, 

Banyu Media Publising, 2006, hal. 299. 
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hukum tertentu.
24

 Hukum masa kini dan hukum masa lampau merupakan suatu 

kesatuan yang berhubungan erat, sambung-menyambung dan tidak terputus sehingga 

kita dapat memahami produk hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarahnya. 

 Selain pendekatan sejarah, disini juga digunakan pendekatan perbandingan 

(comparative approach). Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum 

karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, 

sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris.
25

 Pada dasarnya pendekatan 

perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif 

untuk membandingkan salah satu lembaga pemerintahan dari sistem pemerintahan 

yang satu dengan sistem pemerintahan yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat 

ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua lembaga pemerintahan itu. 

Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga pemerintahan yang 

diselidiki, sedangkan perbedaan –perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan 

kondisi dan sejarah  dari masing-masing sistem pemerintahan.  

       3. Jenis Data 

 Penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka merupakan kegiatan 

pengkajian informasi tertulis yang telah dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan 

didalam penelitian yang bersifat normatif. Adapun data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini, adalah : 

 

                                                 
24

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986, hal. 332. 
25

 Johnny Ibrahim, Op.Cit,. hal. 313 
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        a) Bahan hukum primer       

            Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang secara normatif 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri 

atas : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Putusan Mahkamah Konstitusi, 

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU No. 27 tahun 2009 tentang 

Susduk MPR,DPR,DPD, dan DPRD, Tata tertib MPR/DPR/DPRD, dan Peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.    

        b) Bahan hukum sekunder 

            Bahan Hukum sekunder adalah Bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan-bahan primer. Yang terdiri 

dari: karya ilmiah sarjana Hukum atau sarjana dalam ilmu sosial lainnya yang 

diperlukan, buku, artikel, jurnal, majalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek 

pembahasan.
 26

    

          c) Bahan hukum tertier 

               Bahan hukum tertier merupakan bahan yang menberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekuder. Seperti bibliografi, kamus, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

       4.  Metode pengumpulan data 

 Didalam   penelitian   ini   menggunakan    rujukan     penelitian   kepustakaan 

(Library Researh) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau 

                                                 
26

 Khudzaifah Dimyati, Metode Penelitian Hukum, Surakarta, Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 18-19. 
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mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan 

lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
27

 Selanjutnya data yang 

terkumpul dianalisis. Pada tahap analisis ini, data dan informasi yang diperoleh 

ditelaah kebenarannya kemudian dikonfirmasi dengan berbagai sumber data dan 

pengetahuan teoritik yang telah dimiliki oleh penulis.  

         5.  Metode analisis data 

              Penelitian ini didasarkan pada mekanisme analisis data sebagai berikut. 

Pertama kali yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data – data primer, 

sekunder, tertier dan data penunjang lainnya, setelah data –data tersebut terkumpul 

kemudian dilakukan reduksi data yang bertujuan untuk memilah antara bahan primer 

dan bahan sekunder atau tertier. Setelah data terpilah, selanjutnya data dimasukkan 

pada tabulasi data sebagai bahan rujukan penelitian, kemudian dilakukan tahap 

verivikasi data, dengan melakukan peninjauan kembali dan menyaring data-data yang 

mempunyai relevensi dengan tema penelitian. Data –data yang merupakan hasil 

verivikasi tersebut, kemudian dijadikan rujukan untuk melakukan analisa data. Dari 

kegiatan analisa data tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan 

penelitian. 

G.   Sistematika Penelitian 

Penelitian skripsi (karya ilmiah) ini disusun secara sistematis menjadi 4 

(empat) bab dengan tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan pada setiap pokok 
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 Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung, Mandar Maju, 1985, hal. 23. 
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bahasan. Dalam penyusunannya antara bab pertama sampai terakhir (bab empat) 

merupakan suatu kesatuan pembahasan yang terkait dan bersifat sistemik.  

BAB I.   

Di dalam BAB I atau sering disebut bab pendahuluan yang merupakan 

gambaran umum dari materi pembahasan dan perencanaan penulisan. Dalam BAB ini 

memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II 

Menampilkan tentang tinjauan pustaka yang memuat uraian mendalam 

tentang teori terkait bahasan yang telah ditentukan sebagai acuan bagi penulis untuk 

menampilkan konsepsi-konsepsi yang bersifat teoritis terhadap peran fungsional 

DPRD di dalam pemerintahan daerah. Selain itu di dalam bab ini secara garis besar 

juga menyuguhkan pengalaman sejarah yang menyingkap tentang permasalahan –

permasalahan yang menyelubungi  peran fungsional DPRD sebagai lembaga 

pengontrol pemerintah daerah. Dengan demikian akan terlihat kepaduan antara segi 

teoritis dan pengalaman sejarah, sehingga dapat melahirkan suatu gambaran yang 

kongkrit sebagai acuan dasar untuk menempatkan peran fungsional DPRD secara 

ideal di dalam Pemerintahan Daerah. 

BAB III 

Membahas tentang hasil penelitian dan analisa dengan menghadirkan materi 

jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.  
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BAB IV  

Sebagai segmen penutup, memuat tentang kesimpulan penelitian, dan saran 

yang memuat tentang tawaran solusi atas permasalahan yang belum terjawab di 

dalam UU No. 32 Tahun 2004 terkait peran fungsional  DPRD sebagai pengawas 

pemerintah daerah 

 


