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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia ditinjau dariperspektif bikameral; dan 
untukmengetahuimodel idealDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
berdasarkanperpektif bikameral.Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Jenis Penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku dengan melihat bekerjanya 
kelembagaan pemerintah di Indonesia, dalam kerangka penyelesaian suatu 
masalah. Maksud pemakaian penelitian hukum normatif ini adalah untuk 
mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori dalam mekanisme kelembagaan 
yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 
dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh 
dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah 
dengan teknik kualitatif, disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 
sistematis, jelas dan rinci sehingga memudahkan dalam pemberian arti terhadap 
data tersebut. Mengolah dan menganalisa data dilakukan dengan cara kualitatif 
berdasarkan sajian data yang bersifat deskriftif.  Penarikan kesimpulan, dilakukan 
dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti dari peraturan atau prinsip-prinsip khusus, menuju 
penulisan yang bersifat umum. Kesimpulan pertama yang diambil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral 
mempunyai kedudukan lemah atau tidak seimbang dengan DPR sebagai kamar 
pertama parlemen, sehingga sistim parlemen Indonesia menganut sistem 
bikameral lemah atau soft bicameralism. Kesimpulan kedua menawarkan bahwa 
model ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebaiknya 
menerapkan sistem bikameral yang kuat. Mengacu pada model bikameral yang 
kuat, kedepannya struktur parlemen Indonesia menganut badan perwakilan dua 
kamar dengan menganut strong bicameral atau symetric bicameral. Parlemen 
bikameral berada dalam satu wadah bernama Majelis Permusyawaratan Republik 
Indonesia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai 
kamar pertama dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai kamar 
kedua. 
 
Kata Kunci :Parlemen, DewanPerwakilan Daerah, Bikameral. 
 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to determine the position and authority of the Regional 
Representative Council of the Republic of Indonesia from a bicameral 
perspective; And to know the ideal model of the Regional Representative Council 
of the Republic of Indonesia based on bicameral perspectives. 
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The type of research conducted will be normative legal research (juridical 
normative). This type of research is used to find out what is going on by looking 
at the workings of government institutions in Indonesia, within the framework of 
solving a problem. The purpose of this normative law research is to know the 
rules or theories in the existing institutional mechanism. Data collection methods 
in this study using document studies or library materials primarily on secondary 
data. The data obtained and collected either primary or secondary data is 
processed with qualitative techniques, presented in the form of sentences are 
arranged in a systematic, clear and detailed to facilitate in giving meaning to the 
data. Processing and analyzing the data is done in a qualitative way based on 
descriptive data presentation. The conclusion, done by inductive method, is a 
method related to the problem under study of the rules or special principles, to the 
writing of a general nature. 
The first conclusion drawn from this study indicates that the position and 
authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia as 
the second chamber in the bicameral parliamentary system has a weak or 
unbalanced position with the House of Representatives as the first chamber of 
parliament so that the Indonesian parliament system adopts a weak bicameralism 
system. The second conclusion offers that the ideal model of the Regional 
Representative Council of the Republic of Indonesia should adopt a strong 
bicameral system. Referring to the strong bicameral model, in the future the 
structure of Indonesian parliament adopts a two-chamber representative body with 
strong bicameral or symetric bicameral. The bicameral parliament is in a 
institutions named the Consultative Assembly of the Republic of Indonesia 
consisting of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as the 
first chamber and the Regional Representative Council of the Republic of 
Indonesia as the second chamber. 

 
Keywords: Parliament, Regional Representative Council, Bicameral. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang 
berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Sistem ketatanegaraan Indonesia telah berubah pasca amandemen UUD 1945. 
Salah satu perubahan adalah terjadinya pergeseran paradigm kelembagaan 
sistem ketatanegaraan.1 Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan 
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang 
mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan 
memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan 
tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

                                                           
1Widayati, Absori, AidulFitri, 2014,  KonstruksiKedudukanKetetapan MPR 

dalamSistemKetatanegaraan Indonesia,Jurnal Media Hukum, 
FakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Yogyakarta,Vol 21 No. 2, hlm. 1. 
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Gelombang reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah menjadi salah 
satu titik balik reformasi ketatanegaraan yang berkaitan dengan lembaga 
perwakilan di Negara Republik Indonesia, yang diantaranya adalah mencakup 
proses perubahan atau amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Salah satu perubahan yang penting setelah dilakukannya 
amandemen ketiga tahun 2001 adalah perubahan terhadap Pasal 2 ayat (1) yang 
berbunyi : “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. 

Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatifIndonesia memang 
tidak terlepas dari ide pembentukan struktur dua kamar parlemen atau bikameral. 
Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarkan 
dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat 
secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR 
merupakan representasi politik (political representation) sedangkan DPD 
mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional 
representation).  Meskipun pada kenyataannya, ide dasar pembentukan tersebut 
tidak terealisasi sebab dalam UUD 1945 Amandemen disebutkan bahwa DPD 
tidak mempunyai kewenangan membuat undang-undang dan hanya mempunyai 
kewenangan pengawasan khusus dalam bidang otonomi daerah. Oleh karena itu, 
kedudukannya hanya bersifat penunjang atau auxi liary terhadap fungsi DPR 
dibidang legislasi, atau disebut sebagai co-legislator. Dalam hal ini, DPD dapat 
lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan, sehingga keberadaannya dapat 
dirasakan efektifitasnya oleh masyarakat di daerah-daerah. 

Dengan merefleksikan posisi DPD RI saat ini, maka lembaga perwakilan 
baru yang diperkenalkan UUD 1945 hasil perubahan itu adalah sebuah format 
kompromi yang hampir-hampir tercerabut dari akar paradigma teoritiknya. 
Karenanya, lembaga perwakilan kita ini tidak bisa disebut menganut sistem 
bikameral sama sekali, dalam pengertian weak bikameralism apalagi strong 
bikameralism. Bikameral, merujuk definisi weak bikameralism yang dirumuskan 
Arend Lijphart, tetap mengandaikan bahwa sejak awal kedua kamar perwakilan 
itu—terlepas dari perbedaan wewenang konstitusional yang dimilikinya—
mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta bergabung dalam 
suatu joint session (sidang bersama) dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. 
Hal itulah sebetulnya permasalahan utama yang ada pada DPD kita. 

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, DPD jauh lebih layak mewakili 
aspirasi masyarakat daerah, dari pada partai politik karena pemilihan anggota 
DPD dilaksanakan secara langsung. Tetapi meskipun dengan legitimasi dari 
bawah itu, UUD ternyata malah mengamputasi tugas dan wewenang DPD. 
Makanya, tidak terlalu tepat kalau ada yang mengatakan bahwa UUD 1945 hasil 
amandemen menganut sistem bikameral. Memang sistem bikameral sendiri 
bervariasi dalam negara federal dan unitarian, tetapi prinsip-prinsip yang dianut 
relatif sama, yaitu DPR bekerja untuk konstituen nasional atau federal, sedangkan 
DPD untuk konstituen daerah atau negara bagian. Dalam sistem strong 
bikameralism atau pure bikameralism, the upper house bisa memveto atau 
menolak setiap UU yang dihasilkan the lower house, tetapi veto atau penolakan 
itu bisa gugur apabila the upper house bisa mencapai mayoritas minimum atau 
maksimum untuk diajukan kembali. 
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Berbagai mandat dan kewenangan konstitusional yang dimiliki Dewan 
Perwakilan Daerah saat ini sering kali dinilai lemah dan kurang efektif dalam 
proses politik di parlemen. Hal ini dikarenakan secara konstitusional memang 
peran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam mengimbangi 
peran kamar yang lain (Dewan Perwakilan Rakyat).  

Kehadiran DPD seharusnya memberikan  solusi terhadap  sistem politik 
yang sentralistik sepanjang lima dasa warsa terakhir. Akan tetapi keberadaan DPD 
tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan, karena tak lebih dari sekedar 
aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Peran DPD sangat minimal, padahal 
prosedur pemilihan anggotanya justru sangat rumit dan sulit. Seseorang baru 
dapat menjadi anggota DPD apabila ia benar-benar tokoh yang dikenal luas di 
daerahnya dan ia bukan orang partai, sehingga benar-benar dapat dikenal di luar 
konteks mesin politik yang bernama partai. Akan tetapi, setelah terpilih menjadi 
anggota DPD, lalu harus hidup di Jakarta, tugasnya hanya memberi pertimbangan 
kepada DPR dalam urusan-urusan legislasi. Kewenangan DPD yang sangat 
terbatas ini terasa unsur diskriminatifnya, apalagi kalau dikaitkan dengan 
tingginya ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif 
dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Semua berharap agar pandangan 
dan harapan masyarakat Indonesia agar perwujudan dan pelaksanaan peran dan 
mandat Dewan Perwakilan Daerah tetap dapat memberikan dampak konstruktif 
yang besar. 

Permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan DPD RI akan 
menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan susunan DPD, tugas dan fungsi 
DPD dan hubungan kelembagaan antara DPD dengan lembaga lainnya yaitu 
Presiden, DPR dan MPR. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan, bila ditinjau 
dari perspektif bikameral DPD RI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
karena banyaknya faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi DPD dalam 
menjalankan fungsi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan Republik 
Indonesia . 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, 
maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
a. Bagaimana kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia ditinjau dariperpespektifbikameral? 
b. Bagaimana model ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

berdasarkanperspektif bikameral? 
 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 
dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti 
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini merupakan 
penelitian hukum (legal research). Menurut Sugeng Istanto, penelitian hukum 
adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.2 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

                                                           
2F. Sugeng Istanto, 2017,Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29. 
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hukum normatif (yuridis normative)atau penelitian doktrinal, sebab penelitian ini 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.3Jenis 
penelitian ini digunakan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku dengan 
melihat bekerjanya kelembagaan pemerintah di Indonesia, dalam kerangka 
penyelesaian suatu masalah. Maksud pemakaian penelitian hukum normatif ini 
adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori dalam mekanisme 
kelembagaan yang ada, khususnya yang berhubungan kelembagaan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Sistem Bikameral.  

Berdasarkan pendekatan dalam penelitian ini, data diperoleh dari bahan 
hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinyabahan hukum 
yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dariperundang-undangan yang 
berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, datajuga diperoleh dari bahan 
hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentangyang terkait dengan obyek 
penelitian. Publikasi tentang obyek penelitianmeliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dankomentar-komentar para ahli. Setelah 
bahan-bahan hukum berhasildikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan secara 
sistematis terhadapbahan-bahan tersebut selanjutnya mengidentifikasi bahan 
hukum sesuaidengan kelompok permasalahan yang dilakukan dalam penelitian 
ini. 

Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan analisis data. 
Analisisdata dilakukan dengan proses pengorganisasian dan mengurutkan 
datakedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukantema 
sebagaimana yang diinginkan oleh data, selanjutnya diangkat menjaditeori 
subtantif. Sebab prinsip pokok penelitian kualitatif adalah penemuanteori, 
rekonstruksi teori dan penguatan terhadap teori atau pendapatsebelumnya. 

Dalam melakukan proses analisis data dimulai dengan menelaahseluruh 
data yang tersedia dari berbagai sumber baik itu pada wawancara,observasi 
maupun dokumen-dokumen dan sebagainya, kemudian dilakukanredaksi data 
dengan jalan abstraksi. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Lembaga perwakilan selalu dihubungkan dengan kelompok-kelompok 
dalam masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang anggota-
anggotanya mewakili rakyat. Rakyatlah yang dipandang berdaulat, yang 
mempunyai kemauan dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan kemauan 
rakyat itu dengan jalan menentukan kebijakan umum (public policy) yang 
mengikat seluruh masyarakat. Di sini diperlukan adanya transparansi anggota 
legislatif dalam penyusunan Undang-Undang ataupun peraturan daerah sehingga 
mencerminkan kepentingan umum. 

Parlemen dalam melaksanakan kedaulatan rakyat memiliki beberapa 
fungsi, menurut Miriam Budihardjo fungsi badan legislatif yang paling penting 
ialah : 
b. Menentukan Policy (kebijaksanaan) dan membuat undang‐undang. Untuk itru 

lembaga perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan 
amandemen terahdap rancangan undang‐undang yang disusun oleh pemerintah 
dan hak budget. 

                                                           
3Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13 
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c. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tidakan badan 
eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu 
Parlemen diberi hak kontrol khusus. 

d. Fungsi lainnya, meliputi fungsi ratifikasi (ratify) yaitu mensahkan perjanjian 
Internasional yang dibuat oleh eksekutif. Di Amerika, lembaga legislatif 
bahkan memiliki wewenang untuk meng‐“impeach” dan menuntut pejabat 
tinggi termasuk presiden.4 

Selain pembagian fungsi diatas, umumnya lembaga parlemen biasa 
dibedakan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi (legislatif), pengawasan 
(control) dan fungsi perwakilan (representasi). Fungsi legislasi dianggap yang 
paling penting dibandingkan dengan fungsi lainnya. Bahkan menurut konstitusi 
tidak tertulis Inggris, parlemen memiliki hak untuk membuat atau membatalkan 
hukum apapun, dan lebih jauh lagi bahwa tidak ada orang atau lembaga yang 
diakui hukum Inggris yang berhak membatalkan atau mengesampingkan produk 
legislasi parlemen. 

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk 
memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat 
disebut juga sebagai hak untuk konfirmasi (right to confirm) lembaga legislatif. 
Hak untuk konfirmasi (right to confirm) ini khusus diberikan dalam rangka 
pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (political appointment). 
Dengan adanya hak ini, lembagaperwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau 
mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan 
wewenangannya agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan 
perundang‐undangan yang berlaku. 

  Menurut Jimmly Assidiqie, sistem perwakilan yang berkembang di berbagai 
negara demokratis pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga sistem perwakilan, 
yaitu: 
a. Sistem perwakilan politik (political representation);  
b. Sistem perwakilan teritorial (territorial representation atau regional 

representation); dan 
c. Sistem perwakilan fungsional (functional representation).5 

Yang pertama adalah perwakilan melalui prosedur partai politik sebagai 
salah satu pilar demokrasi modern. Namun pilar partai politik ini dipandang tidak 
sempurna jika tidak dilengkapi dengan sistem “double-check” sehingga aspirasi 
dari kepentingan seluruh rakyat benar-benar dapat tersalurkan dengan baik. karena 
itu, diciptakan pula adanya mekanisme perwakilan daerah (regional 
representation) atau perwakilan territorial (territorial representation). Untuk 
negara-negara besar dan kompleks, apalagi negara-negara yang berbentuk federal, 
sistem “double check” ini dianggap lebih ideal. Karena itu, banyak diantaranya 
mengadopsi keduanya dengan membentuk struktur parlemen bikameral atau dua 
kamar. Dalam implementasinya di berbagai negara demokrasi, sistem perwakilan 
politik akan menghasilkan wakil-wakil politik, sistem perwakilan teritorial 
menghasilkan wakil-wakil daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional 
menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. 

                                                           
4Mirriam Budiarjo, 2016,Dasar Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.322. 
5Jimly Asshiddiqie,  2007,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 

BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 154. 
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Dalam susunan lembaga perwakilan satu kamar atau unikameral tidak 
dikenal adanya kamar (chamber) yang terpisah berupa Majelis Tinggi dan Majelis 
Rendah. Dalam model unikameral hanya ada satu kamar di lembaga legislatif. 
Dengan membandingkan konstitusi-konstitusi di Asia seperti Vietnam, Laos, 
Syria dan Kuwait, Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutif oleh Saldi Isra 
mengambil kesimpulan bahwa majelis legislatif dalam sistem unikameral itu 
terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan 
mengenai fungsi tugas parlemen unikameral itu beragam dan bervariasi, tetapi 
pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi 
diletakkan sebagai tanggungjawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.6 

Fungsi dewan atau majelis legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat 
pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai 
fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara 
ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi 
legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang 
dipilih oleh rakyat. Ada beberapa keunggulan dari pada parlemen unikameral, 
menurut Dahlan Thaib keunggulan dimaksud adalah:7 
a. Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan undang-undang (karena hanya 

satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi rancangan undang-undang 
sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda) 

b. Tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat 
menyalahkan majelis lainnya apabila suatu undang-undang tidak lolos, atau 
bila kepentingan warga negara terabaikan). 

c. Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk 
memantau kepentingan mereka; dan 

d. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak. 
Sistem bikameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau 

parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis). Majelis yang 
anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk 
secara generik disebut majelis pertama atau majelis rendah, dan dikenal juga 
sebagai House of Representatives. Majelis yang  anggotanya dipilih atau diangkat 
dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk),disebut sebagai majelis kedua atau 
majelis tinggi dan di sebagaian besar negara (60%) disebut sebagai Senate 
(dengan berbagai variasinya seperti sénat, senato, senado, senatuil).  

Sistem dua kamar pada hakikatnya mengidealkan adanya dua kamar di 
dalam lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal dari teori klasik Aristoteles dan 
Polybius yang mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah 
gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarkhi. Lalu kemudian, menurut Robert 
L. Madex, Jeremy Bentham-lah yang paling mula mengeluarkan istilah bikameral 
tersebut. Merujuk kepada pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters, kebanyakan 
parlemen modern menerapkan sistem dua kamar. Berkaitan dengan model yang 

                                                           
6Saldi Isra, 2010,Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer 

Dalam Sistem Presidensial Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 233. 
7Dahlan Thaib, 2009,Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total Media, 

Yogyakarta, hlm. 136 
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ada, Giovanni Sartori membagi lembaga perwakilan rakyat bikameral menjadi 
tiga jenis, yaitu8: 
a. Sistem bikameral yang lemah (asymmetric bicameralism atau weak 

bicameralism atau soft bicameralism), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar 
jauh lebih dominan atas kamar lainnya;  

b. Sistem bikameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong 
bicameralism), yaitu jika kekuatan kedua dua kamar nyaris sama kuat; dan 

c. Perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar betul-betul 
seimbang.  

Mungkin ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih 
sistem bikameral. Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme 
pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) serta untuk pembahasan 
sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk membentuk 
perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup 
terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme telah digunakan 
untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam 
lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat 
bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia.  

Menurut Dahlan Thaib, ada beberapa kelebihan atau keuntungan dalam 
sistem legislatif bikameral adalah kemampuan anggota parlemen untuk: 
a. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, 

etnik atau golongan. 
b. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan 

perundang-undangan. 
c. Mencegah disahkannya perundang-undangan yang cacat atau ceroboh. 
d. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga 

eksekutif.9 
Parlemen dua kamar dalam satu parlemen dimaksudkan untuk 

mengakomodasi semangat checks and balances dalam parlemen itu sendiri. Hal 
ini berimplikasi pada pola hubungan kamar pertama dan kedua dalam 
menjalankan fungsi-fungsinya. Parlemen Indonesia sebenarnya menganut sistem 
bikameral karena susunan parlemen dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat 
yang mewakili rakyat sebagai Majelis Rendah atau kamar pertama, dan Dewan 
Perwakilan Daerah yang mewakili daerah provinsi sebagai Majelis Tinggi atau 
kamar kedua. Namun masalahnya antara dua kamar itu wewenangnya berbeda, 
wewenang parlemen diberikan secara penuh ada di DPR sedangkan DPD hanya 
diposisikan sebagai asesoris untuk memberi pertimbangan kepada DPR dalam 
memproduksi legislasi.  

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut di atas, dapat ditampilkan hasil 
penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. 
a. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Bikameral. 
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia 

tertuang dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni 
terdapat pada pasal 22C, 22D, dan 22E UUD NRI 1945, kemudian diatur lebih 
                                                           

8Giovanni Sartori, 1997,  Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, 
Incentives and Outcomes, New York University Press, hal. 184. 

9Ibid. 
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lanjut pada perubahan keempat UUD 1945 yang konteknya sebagai bagian dari 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam pasal 2 Ayat 1 
UUD 1945 yang menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 
Kemudian tentang peranan atau wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditegaskan 
dalam UUD 1945 Pasal 22D yang berbunyi: 
1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaa sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas 
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 
agama. 

3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

Ketentuan atau tata cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 11, 12, dan 13. Pada Pasal 11menegaskan 
bahwa “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.” 
Selanjutnya persyaratan untuk menjadi anggota DPD diatur dalam Pasal 12. 
Selanjutnya pada Pasal 13 mengatur tentang persyaratan dukungan minimal dari 
Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk dapat mencalonkan diri 
menjadi anggota DPD. 

Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip 
perwakilan daerah. Unsur anggota DPR didasarkan atas prosedur perwakilan 
politik (political representation), sedangkan anggota DPD yang merupakan 
cerminan dari prinsip regional representation dari tiap-tiap daerah provinsi.10 

Dalam pandangan MPR, pengaturan keberadaan DPD dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, antara lain dimaksudkan untuk: 
1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;  

                                                           
10Dermawan, Moh., 2014,’’Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan 

Legislatif Menurut Undang-Undang dasar 1945’’, Legal Opinion, Vol.2: 4. 
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2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah 
dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;  

3) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara 
serasi dan seimbang.11 

Keberadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan 
otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (5) berjalan sesuai 
dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Pasal 
22C Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Susunan dan kedudukan Dewan 
Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan Pasal 22C Ayat 
(4) inilah kemudian muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur lebih jelas berkaitan 
dengan susunan dan kedudukan DPD. 

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab IV Bagian Kesatu Tentang Susunan 
dan Kedudukan DPD Pasal 246 menegaskan bahwa “DPD terdiri atas wakil 
daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian dalam Pasal 
247 menegaskan bahwa “DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang 
berkedudukan sebagai lembaga negara”.   
 Dalam masyarakat demokratis, jaminan diberikan melalui kejujuran, 
transparansi darimereka yang terpilihmenjadianggotaparlemen, danditawarkan 
kepada masyarakat untuk memainkan peran penting dalam proses pemerintahan. 
Parlemen harus mengambil peran sebagai endorser dan pelindung warga biasadari 
ekses berbagai institusi negara atau beberapa kelompok kepentingan 
yangmungkinmemanipulasi kekuatan demi kepentingan mereka sendiri.12 

Kedudukan DPD sebagai lembaga negara berkaitan dengan makna 
kedudukan dari suatu lembaga negara. Adapun yang dimaksudkan dengan 
kedudukan lembaga negara dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama kedudukan 
diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga 
negara lain, dan aspek kedua dari pengertian kedudukan lembaga negara adalah 
posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Untuk itu, analisis 
dalam penulisan ini menyangkut kedudukan DPD sebagai lembaga negara, yang 
dikaitkan dengan pengertian lembaga negara baik dari aspek posisi DPD yang 
dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, terutama MPR. Selain itu pula, 
kedudukan DPD yang berkaitan dengan fungsi utama dari DPD. 

Gagasan pembentukan DPD pun merupakan bagian dari reformasi struktur 
parlemen Indonesia, semula reformasi struktur parlemen Indonesia yang 
disarankan oleh para ahli hukum dan politik supaya dikembangkan menurut 
sistem bikameral yang kuat (strong bicameralism) dalam arti kedua kamar 
dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat dan saling mengimbangi satu 
sama lain. Untuk itu masing-masing kamar diusulkan, dilengkapi dengan hak 
veto. Usulan semacam ini berkaitan erat dengan sifat kebijakan otonomi daerah 
yang cenderung luas dan hampir mendekati pengertian sistem federal. 
                                                           

11Ni’matul Huda, 2005,Hukum Tata Negara di Indonesia,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm.112. 

12Nemţoi, Gabriela, 2014, ‘’The Decisive Role of Parliaments in Democracy of Social-
PoliticalLife’’, Procedia - Social and Behavioral Sciences,Vol. 124: 536 – 543. 
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Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, dengan adanya lembaga baru 
DPD dalam struktur MPR, maka pengaturan tersebut menganut sistem perwakilan 
dua kamar (bicameral system). Tetapi pengaturan dalam Pasal 2 Ayat (1) ini tidak 
memberikan ketegasan terhadap pemberlakuan sistem perwakilan dua kamar, 
dimana MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kedudukan DPD pasca 
Amandemen UUD 1945 pada hakikatnya tidak sesuai dengan struktur parlemen 
berdasarkan prinsip parlemen bikameral. DPD sebagai lembaga negara tidak 
memiliki zelfstandigheid atau wewenang mandiri menjalankan fungsi legislasi, 
anggaran maupun pengawasan.  

Jika dilihat dari segi legitimasi demokratis, anggota DPR dan DPD dipilih 
secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan anggota MPR 
terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Hal tersebut menyebabkan DPD 
sebagai kamar kedua (second chambers) memiliki legitimasi demokratis yang 
kuat. Dalam hal komposisi anggota, DPR (first chambers) dan DPD (second 
chambers) berbeda dalam hal komposisinya dan disebut sebagai incongruent, 
sedangkan MPR merupakan gabungan dari anggota kamar pertama dan kamar 
kedua. Dalam hal struktur parlemen menurut UUD 1945 dianalisis berdasarkan 
fungsi legislasi parlemen yang dibatasi hanya dalam hal pembentukan undang-
undang (legislasi dalam arti sempit), yaitu dibahas mengenai mekanisme 
hubungan antarkamar dalam pembentukan undang-undang, terutama mekanisme 
penyelesaian perbedaan antar kamar dalam pembentukan undang-undang pada 
parlemen, maka Republik Indonesia merupakan negara yang menggunakan weak 
bicameralism, yaitu kewenangan DPR (first chambers) sangat tidak setara dengan 
DPD (second chambers) dalam pembentukan undang-undang.  

 
b. Model Ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berdasarkan 

Perspektif Bikameral. 
Gagasan lahirnya DPD merupakan salah satu bentuk penguatan 

demokratisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca tumbangnya 
pemerintahan orde baru. Selain itu pergeseran corak sistem pemerintahan yang 
bergeser kearah desentralisasi membuat pembentukan DPD menjadi suatu hal 
sangat penting. Selain itu harapan agar adanya mekanisme checks and 
balancesantarlembaga-lembaga negara yang lebih efektif ketimbang pada masa 
Orde Baru, adalah salah satu pendorong paling kuat untuk lahirnya pemikiran 
mengenai bikameralisme yang melahirkan DPD. Pembentukan DPD menjadi 
kamar kedua setelah DPR dalam sistem parelemen di Indonesia. Oleh karena itu 
maka konsep parlemen di Indonesia menjadi bikameral. Hal tersebut tentu akan 
menjadikan perubahan dalam proses legislasi nasional. Perubahan terjadi karena 
di dalam legislatif, DPR bukan menjadi lembaga tunggal yang mempunyai 
kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Kehendak mulia untuk menciptakan parlemen bikameral di Indonesia 
ternyata belum seoerti yang dikehendaki. Sehubungan dengan itu, maka perlu 
dicarikan pengganti model DPD RI yang menganut sistem parlemen bikameral 
lemah (soft bicameralism) dengan model ideal DPD yang menerapkan sistem 
parlemen bikameral kuat (strong bicameralism). 

Usaha untuk mencari model ideal DPD ini pada level aksi untuk 
mendorong secara kuat terjadinya perubahan di level perundangan yang mengatur 
fungsi dan kewenangan DPD dalam kerangka penguatan DPD RI. DPD RI yang 
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kokoh akan berarti memperkuat legitimasi lembaga perwakilan di hadapan publik. 
Memperkuat DPD adalah pilihan paling masuk akal, bahkan suatu kelaziman agar 
lembaga perwakilan kita bisa sesuai dengan napas dan gerak demokrasi di negeri 
ini. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa DPD harus diperkuat kedudukan 
dan kewenangannya. Pertama, persoalan fundamental dalam berbangsa dan 
bernegara, integrasi bangsa. Hampir semua negara yang memiliki wilayah begitu 
luas, dengan jumlah penduduk besar, serta di dalamnya terdapat dinamika dari 
aneka suku dan agama, lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar. 
Apakah Negara tersebut bentuk kesatuan atau federal, dengan sistem 
pemerintahan presidensial atau parlementer, itu bukan soal utama. Bikameralisme 
tidak melulu dipakai oleh negara berbentuk federal, tetapi negara kesatuan yang 
menerapkan desentralisasi, seperti Indonesia, juga sangat penting menerapkannya. 
Bikameralisme harus dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat kesatuan 
negara. Alasan inilah yang harus pertama kali dikemukakan ketika memperkuat 
lembaga DPD. Daerah-daerah harus diberi ruang gerak yang lebih luas untuk 
terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan ini berarti para “senator”nya 
harus dimampukan secara politik untuk bisa berperan lebih dari sekedar umbul-
umbul politik parlemen di Senayan.  

Alasan selanjutnya adalah mempertegas bangunan sistem perwakilan 
Indonesia. Keberadaan DPR dan DPD secara formal memperlihatkan bahwa 
lembaga perwakilan menganut sistem bikameral. Namun, keberadaan MPR yang 
secara struktural organisasional memayungi kedua lembaga tersebut menjadikan 
lembaga parlemen terlihat berbentuk trikameral. Celakanya, dengan peran 
legislasi yang begitu luas di tangan DPR, secara politis parlemen Indonesia 
bersifat unikameral. Ketidakjelasan bentuk parlemen ini harus segera dibongkar. 
Memperkuat DPD adalah pilihan logis untuk segera keluar dari ketidakjelasan ini. 
Memperkuat DPD secara otomatis berarti mendorong sistem parlemen kita ke 
arah bikameralisme murni.  

Terakhir, tentu saja memperkokoh sistem checks and balances, mulai dari 
tubuh parlemen sendiri dan selanjutnya bagi antar lembaga kekuasaan Negara 
(eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Untuk menunjang mekanisme checks and 
balances ini, hak veto dalam proses legislasi harus dimiliki oleh DPD juga. 
Merujuk pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, hanyalah DPR yang memiliki “semacam” 
hak veto itu. Berbekal hal veto tersebut, terbuka kemungkinan berjalannya sistem 
double checks, yaitu pembahasan berlapis terhadap setiap produk legislatif. DPD, 
dalam hal ini, berfungsi sebagai “revising chamber,” yakni mengoreksi segala 
keputusan DPR dengan harapan adanya kemungkinan setiap produk legislatif bisa 
diperiksa kembali. Dengan itu, proses pengambilan keputusan politik bisa lebih 
mantab dan matang, sehingga undang-undang yang dihasilkan lebih mengakar dan 
tepat sasaran dan, tentu saja, terhindar dari bias partisan anggota DPR. 

Penerapan sistem bikameral memang bervariasi antara satu negara dengan 
negara lainnya, namun semua berpijak di atas landasan kepentingan yang sama, 
yaitu memaksimalkan keterwakilan (representation) dan membangun sistem 
check and balances dalam lembaga perwakilan, serta membuka peluang 
pembahasan yang berlapis (redundancy) untuk memperluas dan memperdalam 
proses pengambilan keputusan politik yang berdampak besar bagi seluruh rakyat. 

Mengacu pada model bikameral yang kuat, Indonesia harus menganut 
badan perwakilan dua kamar atau bikameral yang dijalankan oleh Majelis 
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Permusyawaratan Republik Indonesia yang terdiri dari DPR dan DPD. Jadi MPR 
bukan lagi gabungan antara anggota DPR dan DPD seperti yang berlaku selama 
ini. Dengan posisi ini MPR merupakan pemegang kekuasaan legislatif yang 
dijalankan oleh DPR dan DPD.  Posisi DPD dan DPR sebagai Lembaga Negara 
dalam wadah MPR menunjukkan bahwa kedudukan DPD sebagai kamar kedua 
parlemen Indonesia dalam posisi yang kuat dan relatif seimbang dengan 
kedudukan DPR. Sidang-sidang MPR tidak boleh lagi hanya mensyaratkan 
kehadiran dari 2/3 ataupun 3/4 dari anggota MPR, tetapi harus mensyaratkan 
dihadiri oleh lembaga DPR dan DPD sebagai institusi, bukan sebagai anggota 
orang perorang seperti dahulu. 

Untuk lebih memperkuat kedudukannya, Dewan Perwakilan Daerah harus 
diberi kekuasaan yang nyata dan bersifat mandiri, yaitu a. Membentuk undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; b. Melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang; c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat 
diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam 
undang-undang.Anggota DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan 
orientasi kepentingan daerah. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui 
sistem distrik murni, yaitu dengan cara memilih tokoh yang dikenal di daerah 
yang bersangkutan berdasarkan perhitungan “the winner takes all”. 

Kedudukan DPR dan DPD diletakkan dalam gagasan menciptakan 
bikameral dengan kewenangan yang relatif seimbang, maka dapat dikatakan 
bahwa sistem bikameral Indonesia dibangun dalam model strong bicameralism. 
Hal ini sesuai dengan perkembangan pemikiran selama berlangsungnya 
Amandemen UUD 1945 bahwa penataan lembaga perwakilan rakyat diletakkan 
dalam kerangka persepektif strong bicameralism yaitu dengan memberikan 
kewenangan yang relatif berimbang antara DPR dan DPD. Semua ini bertujuan 
agar mekanisme chekcs and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR 
dan DPD.Untukmenujuhubunganlembaga Negara yang 
seimbangdibutuhkanchekcs and balancesagarkepentinganantarlembaga Negara 
dapatdipeliharadenganbaik.13Kiranyaperludipikirkan model pendekatan yang 
menekankanpadapenedekatanhubungan yang bersifathumanis transcendental, 
yang menekanpentingnyahubunganbaik (tamuurbilmaruf) 
danmencegahkemungkarandanpengawasaanantarlembaga yang bersifatilahiyah, 
yaknitangungjawabkepadaTuhan.14 

 
4. PENUTUP 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian dan 
kajian sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
a. Bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai 

lembaga negara sebenarnya mempunyai kedudukan yang kuat karena DPD 
bersama dengan DPR sebagai lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan 
umum yang demokratis. Namun demikian, kewenangan DPD dalam bidang 
legislasi, anggaran maupun pengawasan sangat terbatas, karena DPD tidak 

                                                           
13Absori, HukumHukumPenyelesaianSengketaLingkungan, Muhammadiyah University 

Press, Surakarta, 2014, hal 167. 
14Absori, KelikdanSaepulRochman, HukumProfetik, KritikterhadapParadigmaHukum 

Non Sistemik, GentaPulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259.. 
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memiliki kewenangan yang mandiri, sehingga DPD hanya menjadi lembaga 
pendamping bagi DPR yang memiliki kewenangan sangat kuat baik di bidang 
legislasi, anggaran maupun pengawasan. Karena lemahnya posisi DPD apabila 
dihadapkan dengan kewenangan DPR maka ditinjau dari perspektif bikameral 
menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem bikameral yang lunak atau 
soft bicameral.Dengan perbedaan kedudukan dan kewenangan tersebut, maka 
prinsip check and balance antara kedua lembaga negara tersebut sangat sulit 
bahkan tidak mungkin terwujud. 

b. Struktur parlemen Indonesia menganut badan perwakilan dua kamar dengan 
menganut strong bicameral atau symetric bicameral. Parlemen bikameral 
berada dalam satu wadah bernama Majelis Permusyawaratan Republik 
Indonesia yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan posisi ini MPR merupakan 
pemegang kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR dan DPD. Posisi 
DPD sebagai salah satu Lembaga Negara dalam wadah MPR menunjukkan 
bahwa kedudukan DPD sebagai kamar kedua parlemen Indonesia dalam posisi 
yang kuat dan relatif seimbang bila dihadapkan dengan kedudukan DPR 
sebagai kamar pertama. Dengan menganut bikameral kuat, Dewan Perwakilan 
Daerah harus diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang dalam 
bidang tertentu yang berhubungan dengan otonomi daerah. Dalam hal tertentu 
DPD juga diberi hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui undang-undang 
yang sudah disahkan oleh DPR. Dalam bidang pengawasan DPD juga diberi 
kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasannya. Untuk memperkuat 
fungsi pengawasan, DPD juga harus diberikan hak interpelasi, hak angket dan 
hak menyatakan pendapat. Dengan model seperti ini dapatmemperkuat sistem 
parlemen bikameral yang mampu menciptakan mekanisme check and balance 
antara DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua. 

Sebagai implementasi dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang 
perlu disampaikan sebagai upaya untuk menata sistem ketatanegaraan kita, yaitu: 
a. Perlunya restrukturisasi agar kedudukan dan kewenangan DPD melalui 

Amandemen V UUD 1945 agar kedudukan dan kewenangan DPD menjadi 
kuat dan seimbang dengan DPR sehingga parlemen kita memakaisistem 
bikameral kuat atau strong bicameral system. Lewat kekuatan konstitusional 
dalam menjalankan fungsi dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan maka 
DPD diharapkan mamu meningkatkan kinerjanya melampaui kegagalan utusan 
golongan dimasa lampau dan kegagalan DPD periode sebelumnya.  

b. Perlunya alokasi khusus bagi sekelompok masyarakat lewat proses 
pengangkatan (political appointed), sebagaimana pernah dipraktekan dimasa 
lalu untuk mengakomodir kelompok minoritas dalam masyarakat. Utusan 
golongan berdasarkan kriteria tertentu patut dipikirkan kembali agar nafas dan 
spirit musyawarah mufakat yang dimaksudkan oleh Pancasila sebagai ideologi 
negara dan UUD 1945 tetap terjaga, selain itu juga perlu memberi perluasan 
partisipasi bagi kelompok-kelompok minoritas. 

c. Perlunya pola rekruitmen yang lebih jelas bagi anggota DPD sehingga kualitas 
dan perannya dapat benar-benar dirasakan masyarakat, bukan berdasarkan 
tunjuk-menunjuk atau hanya karena mantan kepala daerah, banyak uang, tokoh 
populer semacam artis dan pelawak. 

d. Perlu adanya persyaratan yang tegas bahwa salah satu persyaratan menjadi 
anggota DPD adalah bukan anggota atau pengurus partai politik, dengan 
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harapan DPD benar-benar merupakan representasi daerah bukan representasi 
partai politik. Dengan pembatasan ini, anomali DPD periode 2014-2019 yang 
menempatkan seorang ketua partai politik menjadi Ketua DPD tidak akan 
terulang. 
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