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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

PELAKSANAAN HAK DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Study Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Batang 

 
Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan teori dan konsep tentang kedaulatan rakyat mengalami 

persoalan yang signifikan, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat., pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat pada era sekarang ini menjadi 

rumit karena tidak mungkin untuk menyerahkan kekuasaan penyelenggaraan 

negara pada seluruh rakyat, hal itu dapat menyebabkan terhambatnya atau 

bahkan terjadinya kekacauan bagi pelaksanaan kehidupan bernegara. Solusi 

bagi pelaksanaan teori tersebut yaitu memberikan kekuasaan kepada suatu 

badan atau lembaga perwakilan rakyat sebagai pengejawantahan dari 

kekuasan yang berdaulat dalam sebuah negara. 

Pengejawantahan dari kekuasaan kedaulatan rakyat dalam sebuah 

negara demokrasi modern biasanya diserahkan kepada lembaga perwakilan 

yaitu parlemen atau di Indonesia biasa disebut Dewan Perwakilan Rakyat, 

ajaran kedaulatan rakyat berpandangan bahwa letak kedaulatan seharusnya 

ada pada rakyat, kebutuhan akan kepastian masa depan bukan monopoli 

perseorangan atau kelompok orang namun merupakan kebutuhan seluruh 



rakyat dalam sebuah negara,  pandangan tersebut menjadi dasar bagaimana 

sesungguhnya peran rakyat dalam sebuah negara. 

 Bila kita cermati lebih dalam pada dasarnya ide pembentukan badan 

perwakilan rakyat bermula dari keperluan masyarakat akan Hukum sebagai 

sarana untuk mengatur kehidupan bersama disamping kebutuhan akan badan 

yang akan membuat dan memberlakukannya, membuat hukum atas nama 

rakyat dan memberlakukannya untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, 

disini walaupun penguasa negara sudah di bagi berdasarkan penugasan 

tertentu namun dalam pembuatan hukum semua pihak melibatkan diri, 

keterlibatan seluruh penguasa negara tersebut dapat terjadi dalam pembuatan 

Hukum Dasar dan bisa pula berlangsung dalam pembuatan aturan pelaksanaan 

terhadap hukum dasar atau hukum pokok.1 

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga 

perwakilan rakyat dapat diartikan sebagai eksistensi lembaga yang 

memproduk peraturan perundang-undangan. Lembaga yang memiliki 

kewenangan membuat undang-undang disebut lembaga legislatif. Lembaga 

legislatif yaitu suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang 

dijamin oleh konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat Undang-undang2 

Dewan perwakilan rakyat atau parlemen, adalah lembaga konstitusi dalam 

struktur ketatanegaraan yang memiliki fungsi legislasi 

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai salah satu 

lembaga yang memiliki kewenangan tetinggi dalam membentuk undang-
                                                

1 Arbit Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali : Jakarta, 1985, hal 43 
2 Romdlon Naning S.H Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi Dan Mekanisme 

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Yogyakarta: liberty 1982 hal 2. 



undang Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan 

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang3 dan Pasal 20A 

ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan.4 

Perubahan pada (Pasal 20) Undang-Undang Dasar 1945 ini, 

menunjukkan adanya pembagian kekuasaan, dan mencerminkan bahwa 

kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh Presiden bersama-sama 

Dewan Perwakilan Rakyat.5 Karena pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 masih 

memberi kewenangan kepada presiden dalam bidang legislasi. Pasal 5 ayat (1) 

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.  

Dari mekanisme tersebut, pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia mengalamami dilema dimana produktifitas 

pembentukan Undang-undang yang berasal dari usul inisiatif dewan 

perwakilan rakyat bisa dibilang kecil, produk Undang-undang lebih banyak 

berasal dari badan eksekutif . 

Produktifitas lembaga legislatif Negara Republik Indonesia dalam 

membuat Undang-undang khususnya yang berasal dari inisiatif DPR bisa 

dibilang kecil atau kurang produktif Sejak dibentuknya Komite Nasional 

Indonesia Pusat (KNIP) berdasarkan maklumat Presiden No X tahun 1945 

KNIP ditunjuk sebagai lembaga legislatif sebelum diadakannya pemilihan 

                                                
3 perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1999 
4 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000 
5 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang Baru, 

FH UII Press.2003, hal 20-23. 



umum6, KNIP beserta badan pekerjanya memiliki produktifitas usul inisiatif 

tertinggi yaitu 15 Undang-undang usul inisiatif, dari 133 Undang-undang yang 

dihasilkan (periode Agustus 1945 - Desember 1950), disusul oleh  Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR-RIS) dengan 1 Undang-

undang hasil inisiatif dari 7 Undang-undang yang dihasilkan selama periode 

(Desember 1949 - agustus 1950), kemudian Dewan Perwakilan Rakyat 

Sementara (DPRS) menghasilkan 5 Undang-undang hasil inisiatif  dari 167 

Undang-undang yang dihasilkan selama periode (agustus 1950 – Maret 1956), 

selanjutnya dewan perwakilan Rakyat hasil pemilu pertama tahun 1955 

dengan menghasilkan 3 undang-undang hasil inisiatif dari 113 Undang-

undang selama periode (maret 1956 – juni 1959), dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong Demokrasi Pancasila (DPR-GR Demokrasi Pancasila) 

dengan 5 Undang-undang hasil inisiatif dari 81 Undang-undang yang 

dihasilkan selama periode (November 1960 – November 1970).7 

Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto (orde baru 1966-1997), 

penggunaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada masa ini bisa 

dikatakan tidak efektif yang disebabkan oleh: 

“Peraturan tata-tertib yang berlaku kurang kondusif untuk 
meningkatkan efektivitas penggunaan hak Dewan Perwakilan Rakyat 
termasuk hak inisiatif, peraturan tatatertib yang tidak memudahkan inisiatif 
dewan secara inheren di pakai sebagai instrumen untuk mengendalikan DPR, 
dan kelonggaran DPR dikhawatirkan menimbulkan gejolak hubungan antara 
DPR degan Presiden.”8  

 

                                                
6 Miriam Budiarjo, Op. Cit hal 304. 
7 Ibid. hal 305. 
8 Bagir Manan, , h Op. Cit  hal 134. 



Setelah bergulirnya reformasi yang secara tidak langsung juga 

menuntut penataan kembali sistem perundang-undangan di Indonesia yang 

lebih aspiratif dan demokratis, dan dengan dilakukannya amandemen terhadap 

beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan 

kekuasaan pembentuk undang-undang, terbukti dapat meningkatkan 

produktifitas Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, terutama 

dalam penggunan hak inisiatif yang dalam era pemerintahan sebelumnya (orde 

baru) mengalami kemandegan. Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1997 

menghasilkan 5 Undang-undang usul inisiatif dari 69 Undang-undang, dan 

Dewan Perwakilan rakyat hasil pemilu 1999 menghasilkan 10 Undang-undang 

usul inisiatif dari 116 Undang-undang yang dihasilkan. 

Praktek perundang-undangan ini menjadi gambaran nyata bagaimana 

demokrasi indonesia masih mencari konstruksi yang sesuai dalam menerapkan 

konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, kecilnya produk legislasi 

yang berasal dari usul inisiatif dewan menunjukkan bagaimana peran dan 

efektifitas badan perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

lembaga legislatif. 

Kemudian berdasarkan asumsi apabila suatu negara memiliki wilayah 

yang luas, maka tidak mungkin jika seluruh urusan dapat diselesaikan oleh 

Pemerintah pusat atau menyerahkan seluruh urusan kenegaraan pada 

pemerintah pusat sehingga dikenal istilah Desentralisasi, yakni membagi 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah bawahan dalam bentuk penyerahan 

kewenangan, Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model 



Pemerintahan Daerah yang menghendaki adanya otonomi dimana kekuasaan 

negara terbagi antara Pemerintah Pusat di satu pihak dan Pemerintah Daerah 

di pihak lain.  

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan atau negara 

bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada 

pada tangan Pemerintah Pusat, dengan kata lain pemerintah Pusat memegang 

kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar, dalam Negara 

keasatuan hanya ada satu Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu 

dewan Menteri dan satu Parlemen, demikian pula dengan dengan 

Pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan atau 

wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.  

Dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi daerah-daerah 

memperoleh keleluasaan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak 

otonom) menurut Andi Mustari Pide, asas desentralisasi pada dasarnya adalah 

pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu 

secara vertikal dari institusi, lembaga, atau pejabat yang lebih tinggi kepada 

institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi atau yang 

dilimpahi kekuasaan tertentu itu berhak bertindak atasnama sendiri dalam 

urusan tertentu tersebut,9 dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan 

hidup masyarakat berdasarkan atas prakarsa atau inisiatif dan dengan 

memperhatikan kebutuhan dan keanekaragaman daerah setempat, demi 

terselengaranya Pemerintahan Negara yang tertib dan lancar. 

                                                
9 Pide,  Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama: 

Jakarta,  hal 33-34 



 Penyelengaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan 

syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara, penyelenggaraan Pemerintahan 

yang tertib dan lancar tidak mungkin dapat tercapai kalau segala permasalahan 

di atur oleh Pemerintah Pusat, Sehingga dalam penjelasan Pasal 18 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, antara lain dikemukakan bahwa: 

“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat maka Indonesia 
tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga, 
Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan daerah provinsi 
akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah-daerah yang bersifat 
otonom (streeken locaerechtgemeenschappen) atau bersifat administrasi 
belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-
Undang, di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan 
Daerah yang bersendi atas dasar permusyawaratan dengan demikian, Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan 
otonomi dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab kepada daerah.” 

 
Kewenangan otonomi merupakan sumber kewenangan perencanaan 

pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelengaraan 

Pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah atas dasar pertimbangan-

pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan daerah setempat10 

Dalam perkembangan sejarah Pemerintahan Daerah, sejak Indonesia 

merdeka sampai sekarang, telah mengalami perubahan-perubahan sehubungan 

dengan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah Menurut Penetapan Presiden 

Nomor 6 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah 

adalah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Namun jika dilihat kembali dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 dan 

                                                
10 Badrul Munir. Perencanan Pembangunan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah, 

Bapeda Provinsi  NTB: Mataram, 2002, hal 205 



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana yang dimaksud dangan 

Pemerintahan Daerah dalam kedua Undang-undang tersebut adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga pada masa 

berlakunya Kedua Undang-undang ini terlihat adanya dualisme di dalam 

Pemerintahan di daerah, yaitu adanya bidang Pemerintahan Umum Pusat di 

daerah berada dalam tangan pamong praja, dan bidang otonomi dan tugas 

pembantuan berada di tangan Pemerintah Daerah.  

Dengan di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 tentang 

berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan dikeluarkannya 

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 maka dualisme dalam Pimpinan 

Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1957 di hapuskan, yaitu pimpinan dalam bidang Pemerintahan berada 

dalam satu tangan yakni Kepala Daerah11. 

Sementara itu di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

menempatkaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam posisi yang lebih 

kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa sebelumnya. Dalam 

Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai badan legislatif, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari 

Pemerintah Daerah. Atau dengan kata lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Dewan Perwakilaan 

Rakyat Daerah, namun harus dipahami konteks yang sebenarnya bahwa 

pemberian kewenangan yang besar ini adalah dalam rangka mengakomodasi 

                                                
11 Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha 

Penyempurnaanya, Ghalia Indonesia, 1985, hal 56 



aspirasi yang berkembang selama ini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah hanya merupakan rubber stamp, Masyarakat sendiri yang 

menghendaki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kuat agar demokrasi 

dapat di wujudkan secara maksimal mulai dari bawah.12 

Sedangkan mengenai siapa yang berwenang menetapkan Peraturan 

Daerah dimana pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, 

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1948, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1965, yang mempunyai wewenang menetapkan Peraturan Daerah 

yaitu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lain halnya dengan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana secara jelas dinyatakan dalam 

Pasal 38 “Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat 

Daerah menetapkan Peraturan Daerah”.13 Menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 kewenangan membuat Peraturan Daerah, merupakan wujud dari 

pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah, dan sebaliknya Peraturan Daerah 

merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, 

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Kemudian di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

antara lain dinyatakan dalam: 

Pasal 40 ayat (1) 
                                                

12 H.Syaukini. Afan Gaffar. M. Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,. 
Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002, hal 246-251 

13 Djoko Prakoso, Op. Cit, hal 56  



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelengara 
Pemerintahan Daerah; 

Pasal 41 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan; 

Pasal 42 huruf (a) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan kewenangan 
membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah 
untuk mendapatkan persetujuan bersama; 

Pasal 42 huruf (c) 
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, 
APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah dan kerjasama internasional. 
 
Jadi secara ringkas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai dua 

fungsi yakni:  

1. Sebagai partner Kepala Daerah dalam membuat Peraturan Daerah; 

2. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan 

oleh Kepala Daerah. 

Untuk dapat membuat suatu peraturan yang sesuai dengan kehendak 

rakyat yang diwakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat, Karena kepentingan dan 

asprasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat 

besar, maupan karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan, yang masing-masing 

mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.  

Kepentingan rakyat tersebut dapat di selenggarakan dengan baik 

apabila wakil rakyat mengetahui aspirasi dari mereka yang diwakili, kemudian 

memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta dapat 

menentukan cara-cara pelaksanaannya. 



Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang diberi amanat mengartikulasikan dan 

mengagregasikan kepentingan rakyat daerah, juga harus dapat 

mempertanggung-jawabkan apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sepak 

terjangnya kepada rakyat, dalam rangka mejalankan tugas, fungsi, dan 

kewenangan yang diberikan kepadanya, hal ini karena rakyat adalah 

pemegang kedaulatan tertinggi negara.14 

Berdasarkan uraian diatas menarik bagi penulis untuk mengkaji 

tentang PELAKSANAAN HAK DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, yaitu bagaimana produktifitas Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk atau membuat Peraturan Daerah 

yang didasarkan pada usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Batang, dalam rangka mendukung terwujudnya Otonomi Daerah di 

Kabupaten Batang. 

Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan 

dan tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran serta tidak menyimpang 

dari judul dan tujuan dari penelitian maka penulis membatasi permasalahan 

pada masalah: 

Penulisan terbatas pada pembahasan permasalahan pokok yaitu mengenai 

pelaksanaan fungsi legislasi (tentang hak inisiatif) Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 

                                                
14 Joko Widodo. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol 

Birokrasi pada Era Desntralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia : Surabaya, 2001, hal 147 



Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Batang hanya sebuah sample. 

Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, 

agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, 

dalam penelitian hukum maka perumusan masalah harus menyangkut tiga 

aspek yakni, pertama aspek substansi yaitu isi masalah, meyangkut bobot dan 

orisionalitas masalah, kedua yaitu formalitas yaitu masalah diformalisasikan 

dengan baik, menyangkut susunan kalimat yang baik tepat dan berkarakter, 

ketiga aspek operasionalitas.15 

Adapun perumusan masalah yang akan dirinci adalah sebagai berikut: 

Bagaimana pelaksanaan hak dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Khususnya tentang Bagaimana produktifitas Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam membuat Peraturan Daerah 

Perlu ditegaskan disini bahwa produktifitas diartikan sebagai 

keseluruhan dari produk yang dihasilkan, sehingga momentumnya tidak 

ditujukan pada suatu arah tertentu dengan kata lain bahwa produktifitas disini 

diartikan secara luas dan meliputi grafik peningkatan maupun penurunan 

produk yang dihasilkan. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif: 

                                                
15 Mukayat.D.Brotowidjoyo. Metode Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah, 

Liberty:Yogyakarta, 1991, hal 17-18. 



a. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,  

b.Untuk mengetahui produk-produk yang dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang merupakan hasil inisiatif. 

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagai lembaga legislatif daerah. 

2. Tujuan Subjektif: 

Sebagai bahan untuk menyusun skripsi guna memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Manfaat Penelitian 

Nilai dari suatu penelitian selain ditentukan oleh metodelogi, juga 

ditentikan oleh besarnya manfaat yang dipetik dari penelitian tersebut, adapun 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan;  

a. Sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan 

mahasiswa pada khususnya tentang keDPRD-an. Khususnya tentang 

fungsi dan hak lembaga legislatif. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sendiri, sehingga 

dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah 

dengan realitas yang terjadi atau dalam praktek. 

2. Manfaat Praktis 



a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan suatu masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi yang berkepentingan. 

b. Memberikan penjelasan mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Batang dalam menjalankan fungsi legislalasi-nya. 

Metode Penelitian 

Suatu metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau 

penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan pemikiran yang logis 

analitis, didasarkan pada dalil-dalil, rumus-rumus suatu ilmu, untuk menguji 

suatu hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, 

atau peristiwa hukum tertentu.16  

Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan: 

a. Normatif, atau penelitian hukum Doktriner dan juga disebut penelitian 

kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner 

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai 

penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian 

ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang 

ada di perpustakaan. 

                                                
16 Sunaryadi Hartono, Penelitiaan Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, 

Bandung: Alumni,  2000, hal 106 



b. Historik atau dokumenter, dalam metode pendekatan ini penulis 

mencoba menguraikan dan menjelaskan apa yang telah lalu melalui 

sumber-sumber dokumen; perbedaan-perbedaan dalam titik pusat dan 

dalam sumber-sumber data dapat dijelaskan dengan prediket yang 

lebih wajar. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana seharusnya 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang fungsi 

legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penelitian ini penulis 

mencoba mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Legislatif 

berkaitan dengan penggunaan hak inisiatif yang dimiliki oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah khususnya DPRD Kabupaten Batang 

(singkronisasi antara ketentuan perundang-undangan dengan 

pelaksanaannya). 

3. Sumber Data 

a. Sumber data sekunder, sebuah sumber skunder untuk penyelidikan 

tertentu dapat dijadikan sumber primer untuk penyelidikan lainnya. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka dari 

bahan-bahan dan naskah rancangan peraturan perundangan serta 

dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip dan dari buku-buku literatur 

serta pendapat para ahli tentang pelaksanaan fungsi dan hak legislasi 

Dewan Perwakilan Rakyat; 



b. Sumber data primer: dalam penelitian yang bersifat normatif data 

primer hanya digunakan untuk mengklarifikasi bagaimana pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan, data primer yaitu data yang diperoleh 

melalui penelitian langsung di lapangan dengan wawancara, seperti 

wawancara dengan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara yaitu mengadakan tanya-jawab secara bebas terpimpin 

untuk mendapatkan keterangan yang penulis perlukan dengan para 

responden, dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah 

metode quesisioner (metode interview), yang dilakukan dalam 

bentuknya yang langsung, karena didasarkan pada laporan tentang diri 

sendiri (self report), atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau 

keyakinan pribadi responden. Dengan menggunakan model quesioner 

tipe isian (gabungan sistem quesioner terbuka dan tertutup) karena 

semua pertanyaan akan diajukan dalam bentuk item-item, atau 

permintaan komentar terhadap suatu kejadian atau keadaan yang 

respondent ketahui. 

b. Metode dokumentasi, yaitu mungumpulkan, mempelajari, dan 

menganalisa bahan-bahan tertulis. Berupa peraturan perundangan dan 

data tertulis lain yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi 

objek penelitian. 



c. Observassi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

meneliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki dan 

dicatat secara sistematis pada tempat diadakannya penelitian. 

5. Analisis Data 

 Penelitian normatif merupakan penelitian yang bertolak dari 

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedang 

kualitatif dimaksudkan sebagai analisisa data yang bertitik tolak pada 

usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing 

data. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data 

yang bertumpu pada tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif, 

yaitu :  

Reduksi data, yakni suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote, proses ini 

berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian, bahkan 

prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. 

  Sajian data, yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dapat dilakukan dan tersusun secara logis dan sistematis.  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan agar validitas hasil 

dapat terjadi secara kokoh dan mantap, penarikan kesimpulan akhir 

dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan 

yang bersifat khusus (ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwawakilan Rakyat sebagai 



sumber data yang akan dianalisa), sehingga menjadi hal yang bersifat 

umum yaitu dengan melakukan klarifikasi bagaimana pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan atau prakteknya dilapangan. 

Sistematika Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini berisi yaitu: 

A. Latar belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Pemelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN FUNGSI DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Dalam bab ini menjelaskan tentang: 

A. Teori Demokrasi dan Macam-macam Demokrasi. 

B. Demokrasi Pancasila. 

C. Pengertian Umum Tentang Fungsi dan Hak Legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

D. Otonomi Daerah 

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 



F. Fungsi dan Hak Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam Beberapa Undang-undang. 

G. Proses Pembuatan Peraturan Daerah. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Batang. 

B. Analisis tentang penggunaan hak inisiatif Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


