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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

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.  

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”.   
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 Apabila dilihat ke belakang, setidaknya ada empat gagasan fundamental 

berkaitan dengan proses amandemen di atas, yaitu Pertama, anutan prinsip 

pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan segala implikasinya sebagai 

ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Kedua, 

diterapkannya kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi 

daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemlihan Presiden secara langsung, 

dan Keempat, gagasan pembentukan DPD yang akan melengkapi keberadaan 

DPR selama ini.1  Kelahiran DPD tentu saja semakin mewarnai ide dan gagasan 

ketatangeraan Indonesia yang memang semakin bergema sejak era reformasi 

dimulai.  

Dengan adanya Amandemen UUD 1945 tersebut, sejumlah pengamat 

menyebut bahwa Indonesia menganut parlemen dengan sistem bikameral. Sistem 

itu lahir dari adanya dua kamar (two chambers) berupa Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kandang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.  

Dari sinilah, kesalahpahaman bermula, dengan menyebut DPR dan DPD 

sebagai sistem bikameral. Padahal, tidak ada penegasan sama sekali dalam 

konstitusi Indonesia bahwa kita menganut sistem bikameral, sama halnya dengan 

UUD 1945 yang hanya membagi lembaga tinggi negara kita terdiri dari MPR, 

DPR, DPD, Presiden, MK, MA dan sebuah BPK. Tetapi tidak mengatur secara 

tegas apakah lembaga seperti DPR adalah the lower house, sedangkan DPD 

sebagai the upper house. 

                                                           
1Jimmly Asshiddiqie, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan 

Dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, hlm. 160. 
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Kalau melihat ada dua kamar lembaga dalam MPR, penyebutannya 

memang bikameral, karena berbeda dengan mono kameral atau trikameral. DPD 

adalah the upper chamber, sedangkan DPR adalah the lower chamber. Tapi, 

penyebutan ini bisa keliru, ketika melihat proses penguncian dan pengebirian hak-

hak DPD. Di sejumlah negara yang menganut sistem bikameral yang lemah, 

upper chamber hanya memiliki kekuasaan konsultatif, seperti di Inggris. The 

House of Commons menjalani kekuasaan legislatif yang superior, dengan 

mengesampingkan The House of Lords.  

Sejak itulah lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

langsung menjadi wacana hangat untuk diperdebatkan di ranah akademik pada 

khususnya maupun publik pada umumya. Perdebatan itu lebih banyak terletak 

pada kedudukan dan kewenangan DPD, sejauh mana DPD sebagai lembaga baru 

di dalam tubuh lembaga parlemen Indonesia ini dapat berperan aktif dalam 

mengartikulasikan suara-suara dari daerah di pusat dan seluas mana 

kewenangannya dalam pengambilan keputusan soal legislasi di parlemen. Ada 

banyak harapan, terutama dari suara-suara daerah yang sekian lama tenggelam di 

hadapan kepentingan pemerintah pusat, ketika lembaga DPD diciptakan.  

Perdebatannya bukan saja pada fungsi dan peranannya tetapi juga pada 

landasan sistem parlemen yang dianut dan pilihannya mucul pada dua sistem yaitu 

bikameral atau unikameral. UUD 1945 sudah mengatur dengan tegas mengenai 

peranan dan kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan negara. Bersamaan 

dengan itu pula, perjalanan peran dan kedudukan tersebut tetap didampingi oleh 

dua lembaga legislatif lainnya yaitu DPR dan MPR sebagai wujud representasi 

rakyat pula.  Ketiganya tetap mempunyai peran masing-masing dan bahkan wujud 
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MPR tetap melekat dalam diri anggota DPR dan DPD. Lantas, seperti apakah 

sebenarnya bentuk hubungan antara ketiga elemen kelembagan tersebut, dan 

masih relevankah jika kita menganggap bahwa sistem parlemen Indonesia 

memang menggunakan sistem dua kamar (bikameral) atau sistem kamar tunggal 

(unikameral) atau malah memunculnya tipe sistem baru yaitu tiga kamar parlemen 

(trikameral). 

Dengan merombak struktur perwakilan Indonesia menjadi dua kamar 

(bicameral) dengan posisi DPD sebagai kamar kedua (second chamber) di tubuh 

parlemen Indonesia dan meradikalisasi proses pemilihan anggota DPD secara 

langsung, lembaga DPD diharapkan menjadi sebuah lembaga perwakilan yang 

kredibel dan benar-benar mewakili kepentingan daerah dalam menjalankan semua 

tugas dan fungsinya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengakibatkan 

terjadinya pergeseran paradigma tentang konsep Trias Politica atau pemisahan 

kekuasaan ini. Pergeseran tersebut berkaitan pula dengan doktrin pembagian 

kekuasaan versus pemisahan kekuasaan yang dahulunya dianut pembagian 

kekuasaan secara vertikal (vertical distribution of power), sekarang dianut 

pemisahan kekuasaan secara horizontal (horizontal sparation of power).2 

 Pembentukan DPD tentu saja menghadirkan beberapa macam pandangan 

akan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

sistem parlemen Indonesia sudah berubah dari sistem parlemen tunggal 

(unikameral) menjadi sistem parlemen dua kamar (bikameral). Pendapat kedua 

berpendapat bahwa sebenarnya dengan kehadiran DPD sebagai kamar kedua di 

parlemen tetap tidak mengubah sistem parlemen Indonesia yang bersifat uni 

                                                           
2Jimly Assiddiqie, 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45 
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kameral sebab pada dasarnya DPD bukan merupakan lembaga legislatfi 

sepenuhnya dan menjadi satu dengan DPR dalam bingkai kelembagaan MPR. 

Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa, Indonesia malah telah menganut 

sistem parlemen tiga kamar (trikameral), karena kedudukan MPR yang tetap 

dipertahankan sebagai bagian dari sistem parlemen Indonesia dengan tetap 

mempunyai Sekretariat Jenderal sendiri. 

Kelahiran DPD sangat didasari oleh keinginan semua pihak termasuk 

pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran 

kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga 

diharapakan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi 

kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang 

menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara. 

Meskipun pada kenyataannya peran dan keberadaan DPD dalam penyelenggaraan 

hubungan Pemerintah Daerah dan Pusat serta representasinya sebagai wakil 

daerah belum mampu menjawab tantangan tersebut secara maksimal. 

Pada dasarnya DPD sengaja didesain hampir atau memang hendak 

menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagaimana diatur dalam 

UUD 1945 Amandemen bahwa DPD merupakan representasi langsung rakyat di 

daerah yang menjadi konstituten perwakilannya. Tugas dan tanggung jawab DPD 

berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah 

berserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-

undangan. Dalam hal ini, sebenarnya peran DPD sangat strategis, karena dengan 

begitu pemerintah pusat sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam 

hal penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah. 



6 
 

Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif Indonesia 

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 auxiliary 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. 

Peran dan kedudukan DPD yang strategis tersebut, diharapkan bahwa 

pembentukan DPD sebagai salah satu institusi negara yang baru, adalah dalam 

rangka memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut 

mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan 

kepentingan daerah. Pembentukan ini diharapkan akan lebih memperkuat 

integrasi nasional serta semakin menguatnya perasaan kebersamaan sebagai 

sebuah bangsa yang terdiri dari daerah-daerah.  Namun, peran dan kedudukan 

DPD sebagai lembaga parlemen juga sangat terbatas, sebagaimana diungkapkan 

oleh Hamdan Zoelva bahwa penentuan jumlah anggota DPD yang tidak lebih dari 
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sepertiga jumlah anggota DPR, mengandung makna bahwa DPD ini walaupun 

kedudukan sama dengan DPR namun dalam struktur ketatanegaraan hanya 

merupakan lembaga perwakilan yang bersifat komplementer yang 

mengakomodasi perwakilan daerah-daerah dalam tingkat nasional. 

Secara sederhana, berdasarkan pasal 22 D UUD 1945, dapat dikatakan 

bahwa peran dan kewenangan DPD hanya sebatas pengusulan RUU yang terkait 

dengan otonomi daerah, pengawasan khusus untuk bidang otonomi daerah, serta 

turut serta dalam pembahasan RUU yang terkait dengan otonomi daerah namun 

hanya ketika RUU tersebut belum dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah 

atau hanya sampai pada rapat pembahasan tingkat I di DPR. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya secara kelembagaan 

DPD bukan sepenuhnya sebagai lembaga legislatif. Keberadaannya hanya bersifat 

penunjang terhadap fungsi DPR, meskipun terkait dengan kekuasaan legislatif, 

khususnya berkenaan dengan rancangan undang-undang tertentu, tetapi fungsinya 

tidak disebut sebagai fungsi legislatif. 

Harapan lain dari kemunculan DPD, terlepas dari kuat atau lemahnya 

fungsi yang diembannya, adalah kontribusinya dalam menstimulasi secara positif 

kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama keterwakilan suara daerah dalam 

kebijakan yang berpihak pada warga negara, yang lebih banyak berada di daerah. 

Namun dalam perkembangannya, setumpuk harapan yang disematkan kepada para 

“senator” kita ini tak bisa mewujud karena terbentur oleh ragam aturan yang 

diciptakan oleh anggota lembaga perwakilan dari partai politik, yang tentu saja tak 

akan merelakan kewenangannya diambil begitu saja oleh para wakil rakyat dari 

non partai ini. Meski dibentuk lembaganya, namun dikebiri kewenangan dan 
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fungsinya. Itulah nasib lembaga DPD kita hari ini. Mari kita lihat beberapa pasal 

dalam UUD yang tak memberi ruang gerak politik bagi anggota DPD untuk 

memposisikan diri sebagai wakil rakyat secara sempurna. Pertama, pasal 22C 

UUD 1945, jumlah anggota DPD didisain tidak bisa melebihi sepertiga jumlah 

anggota DPR. Dalam ketentuan UUD 1945, jumlah anggota DPR 560 orang, 

maka maksimal anggota DPD 186 orang. Kenyataannya, saat ini dengan dengan 

132 orang anggota DPD, kekuatan suara DPD kurang dari seperempat anggota 

DPR. Secara kuantitatif, mereka telah didisain untuk kalah secara politik dari 

DPR. 

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 
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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 bicameralism, 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. 

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 
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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. 

Sejalan dengan semangat dari amandemen UUD 1945, yang menghendaki 

adanya keterwakilan kepentingan daerah dalam proses politik di lembaga 

legislative maupun dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pembangunan 

oleh Pemerintah. Agar harapan seperti ini terwujud secara efektif, DPD 

membutuhkan struktur organisasi dan kerangka prosedural yang lebih handal, 

dengan tetap  memperhatikan kaidah-kaidah konstitusional dan legal yang ada. 

Tanpa adanya struktur yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi 

sekarang, DPD akan menghadapi berbagai hambatan dalam memperjuangkan 

kepentingan daerah-daerah yang diwakili dan melaksanakan berbagai fungsi yang 

harus dilaksanakan. 

Oleh karena itu, DPR dan DPD mencerminkan sistem bikameral yang 

tidak sempurna atau bisa juga disebut bikameral sederhana atau lunak (soft 

bicameralism). Bahkan keberadaan MPR, DPR, DPD itu dapat pula disebut 

sebagai bangunan parlemen unicameral yang tidak murni, karena pada pokoknya 

fungsi legislasi berada ditangan DPR, tetapi disampingnya ada DPD yang juga 

mempunyai tugas sebagai “partner in legislation”. Di samping itu, MPR sendiri 

tetap dianggap penting karena mempunyai kewenangan-kewenangan yang berdiri 

sendiri, terlepas dari pengertian lembaga DPR dan DPD.  
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Sejak awal, kehadiran DPD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22D 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) tidaklah dirancang 

sebagai suatu lembaga legislatif yang ideal. Merujuk catatan yang tersedia, begitu 

wewenang DPD disepakati dalam perubahan ketiga UUD 1945, bermunculan 

banyak kritik dan penilaian bahwa senator Senayan (DPD) tidak akan mampu 

memosisikan dirinya merepresentasikan kepentingan daerah. Alasannya 

sederhana, Pasal 22D UUD 1945 hanya menyediakan ruang amat terbatas bagi 

anggota DPD dalam memenuhi imaji sebagai representasi kepentingan daerah.  

Secara sederhana, posisi DPD dapat dikatakan serba tanggung sebagai sebuah 

lembaga yang dihadirkan dengan imaji besar. Ihwal fungsi legislasi, misalnya, 

Pasal 22D Ayat (1) dan (2) UUD 1945, DPD memiliki otoritas terbatas dengan 

adanya frasa "dapat mengajukan" dan "ikut membahas" rancangan undang-undang 

(RUU) yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Fungsi sub-ordinat DPD 

kian jelas karena dalam desain besar pembahasan RUU APBN dan RUU yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, lembaga ini hanya diberi 

wewenang sempit, yaitu sebatas memberikan pertimbangan. 

Peranan DPD RI dalam mengemban fungsi legislasi sebenarnya mulai 

berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012. Dalam 

putusan MK tersebut secara umum berkaitan dengan optimalisasi peran Dewan 

Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan 

permintaan pengujian beberapa pasal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 



12 
 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua undang-

undang tersebut mengatur secara rinci peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah 

sekaligus yang mereduksi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga di bawah 

Dewan Perwakilan Rakyat dan di bawah Presiden dalam proses legislasi. 

Semangat dan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah 

memberikan kesempatan yang luas bagi DPD guna mengoptimalkan peran 

mereka sebagai representasi kepentingan daerah dalam pembahasan undang-

undang.3 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 dapat 

disimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi 

terdiri atas tiga bagian, yakni pertama, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam 

menyusun program legislasi nasional (Prolegnas), kedua, peran Dewan 

Perwakilan Daerah dalam mengajukan rancangan undang-undang, ketiga, peran 

Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undangundang. 

Tiga peran tersebut dijabarkan lagi ke dalam bagian-bagian yang lebih 

spesifik. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam menyusun Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) terdiri atas penyusunan program legislasi nasional dan 

penetapan program legislasi nasional. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam 

mengajukan rancangan undang-undang terdiri atas penyusunan rancangan 

undang-undang, penyampaian rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan 

Daerah, penyampaian rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, 

dan penyampaian rancangan undang-undang dari Presiden. 

                                                           
3Harian Kompas edisi 30 April 2013 
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Bayangan banyak pihak yang concern terhadap nasib lemahnya fungsi 

legislasi DPD periode 2014-2019 akan meneruskan ikhtiar menuju terwujudnya 

semangat putusan MK tersebut. Caranya dengan semua elemen anggota DPD 

berjuang bergerak dalam visi besar untuk mewujudkan penguatan demi memenuhi 

imaji pembentukan DPD. Namun saat kepentingan politik jangka pendek mulai 

menggerogoti DPD, langkah kongkrit untuk keluar dari posisi serba tanggung 

menjadi sngat sulit diwujudkan. Banyak kalangan menduga, pembelahan akibat 

manuver di sekitar pemilihan pimpinan baru DPD akan menjadi beban politik  

baru DPD ke depannya.4 

Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undang-

undang terdiri atas pembahasan undang-undang, penarikan undang undang, 

pembahasan rancangan undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan penyebarluasan program legislasi 

nasional dan rancangan undang-undang. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 92/PUU/2012, Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan secara penuh dan 

berbeda dengan keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah sebelum putusan 

Mahkamah Konstitusi 92/PUU/2012 dikeluarkan. 

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 

                                                           
4Saldi Isra, Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah, Harian Kompas, 6 April 2017. 
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menjalankan fungsi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan Republik 

Indonesia . 

Berdasarkan pemaparan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian yang 

membahas kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia ditinjau dari sistem bikameral dan menacari model ideal yang dapat 

diterapkan untuk membangun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

yang sesuai dengan sistem bikameral. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia ditinjau dari perpespektif bikameral? 

2. Bagaimana model ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

berdasarkan perspektif bikameral? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang berjudul “Kedudukan 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif 

Bikameral” ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia ditinjau dari perspektif bikameral? 

2. Untuk mengetahui model ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

berdasarkan perpektif bikameral. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada penelitian di masa 

yang akan datang khususnya menyangkut peranan Dewan Perwakilan  

Daerah Republik Indonesia terkait penyelenggaraan mekanisme 

penyelenggaraan kelembagaan dengan sistem bikameral.  

b. Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada 

gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah. 

2. Manfaat secara praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak pemerintahan dalam merumuskan peranan Dewan Perwakilan  Daerah 

Republik Indonesia terkait penyelenggaraan mekanisme penyelenggaraan 

kelembagaan dengan sistem bikameral. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 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. Khusus 

mengenai penelitian hukum Soerjono Soekanto, mengartikan sebagai suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
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tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan menganalisisnya.5 Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 

suatu penelitian hukum bersifat ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam arti suatu penelusuran penemuan 

kebenaran melalui metode ilmu. 

b. Didasarkan pada sistem dan metode yang didasarkan pada pemikiran yang 

baku/teori. 

c. Obyek penelitian yang jelas (norma hukum dan masyarakat). 

d. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh. 

e. Sebagai upaya pengembangan hukum, untuk mencari jalan pemecahan 

permasalahan dalam masyarakat. 

Sesuai dengan permasalahan yan diteliti, penelitian ini merupakan 

penelitian hukum (legal research). Menurut Sugeng Istanto, penelitian hukum 

adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu 

hukum.6 Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum dibedakan 

atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk 

mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali 

penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. 

Klasifikasi yang demikian tidak sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon 

yang mengatakan kesalahpahaman terhadap penelitian hukum ialah karena 

penelitian hukum normatif tidak pernah menggunakan analisis kuantitatif 

                                                           
5Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 45. 
6F. Sugeng Istanto, 2017, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29. 
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(statistik) sehingga dengan serta merta penelitian hukum kemudian 

diklafikasikan sebagai penelitian kualitatif.  Dengan predikat itu penelitian 

hukum dianggap kurang ilmiah karena tidak kuantitatif, tidak menggunakan 

statistik. Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diindentikan dengan 

penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif sering kali disebut juga 

dengan penelitian hukum dogmatis merupakan salah satu ciri penelitian 

hukum yang dapat dibedakan dengan penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu 

sosial. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas 

hukum, sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan 

perbandingan hukum.7 

 

2. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan uraian di atas, jenis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Sebab, 

penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka.8 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, khususnya yang 

berhubungan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

dengan Sistem Bikameral.  

 

                                                           
7Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22 
8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,2006,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 
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3. Sumber Bahan Penelitian Hukum  

Sumber-sumber data penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, 

data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder 

mencakup : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier.9  Bahan‐bahan hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Sesuai dengan klasifikasi di atas, bahan‐bahan hukum dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer  

Sumber bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari 

lapangan dokumen resmi yang berupa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

Bahan hukum primer ini digolongkan kedalam bahan yang isinya 

mengikat karena dikeluarkan oleh negara. Dalam penelitian ini akan 

digunakan peraturan perundang‐undangan sebagai berikut : 

1) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD; 

3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD. 

5) Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD; 

                                                           
9Ibid. 
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6) Undang‐Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 

7) Peraturan Tata Tertib DPD. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan 

dengan obyek kajian seperti, buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media 

cetak, majalah, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam karya ilmiah ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian ilmiah, maka lazimnya dikenal paling sedikit 

empat jenis metode pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi atau bahan 

pustaka, metode pengamatan atau observasi, metode angket atau kuesioner 

dan metode wawancara. Keempat jenis metode tersebut dapat digunakan 

sekaligus secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri untuk mendapatkan 

data penelitian yang sebanyak mungkin. Pemilihan penggunaan metode 

pengumpulan data selain tergantung pada karakter metode pengumpulan 

datanya juga sangat ditentukan oleh karakter data yang akan dikumpulkan.  

Sesuai dengan karakter metode pengumpulan data dan bahan atau 

data yang akan dikumpulkan, maka metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa penelitian 

hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan 
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pustaka utamanya pada data sekunder.10  Dalam penelitian hukum normatif 

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum 

normatif. Berdasarkan itu, maka alat pengumpulan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini hanyalah studi kepustakaan. Untuk 

mempertajam studi kepustakaan yang dilakukan, juga dilakukan diskusi 

kelompok terfokus (FGD). FGD semata‐mata ditujukan untuk menghimpunan 

pendapat dan masukan dalam rangka mempertajam kajian yang dilakukan. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Dalam menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian hukum yang kita 

gunakan sangat menentukan sifat analisisnya. Jika sasaran dalam penelitian 

menguji kualitas substansinya norma hukum, maka analisisnya bersifat 

kualitatif artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari 

pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan 

norma hukum itu sendiri. Sedangkan jika sasaran dalam penelitian untuk 

menguji apakah suatu norma hukum efektif atau tidak dalam penerapannya 

dalam masyarakat kita harus melihat respon masyarakat bagaimana tingkat 

kepatuhan terhadap hukum. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan 

data tataran deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam 

bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada 

dengan berbagai peraturan yang berlaku. Analisis akan dituangkan dalam 

                                                           
10Soerjono Soekanto,1986,  loc cit, hlm 66. 
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bentuk kalimat yang padat, ringkas dan jelas. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitiatif, yaitu dengan cara 

menerangkan suatu keadaan sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep 

atau teori yang berkenaan dengan hal tersebut. Selanjutnya hasil analisis 

tersebut 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 (penyajian hasil penelitian) bersifat deskriftif.11  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. Kemudian untuk mempertajam 

analisis dilakukan analisis ini (contens analysis) dan analisis komparatif 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

 

F. Sistematika Laporan Penelitian. 

Bab I Pendahuluan. 

Pada Bab I ini memuat tentang Latar belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sistematika Laporan Penelitian. Dalam latar belakang penelitian hukum yaitu 

rumusan hukum normatif yang dijadikan pijakan permasalahan penelitian. Dari 

latar belakang kita dapat mengindentifikasi masalah-masalah yang saling 

berkaitan yang selanjutnya merumuskannya sebagai dasar pijakan untuk 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, loc cit,  hlm. 6   
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merumuskan permasalahan penelitian. Selanjutnya rumusan tujuan penelitian 

harus sinkron dengan rumusan masalah bahkan antara rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan kesimpulan yang kelak diperoleh harus ada benang merahnya atau 

ada sinkronisasi. Kemudian tentang metode penelitian yang meliputi jenis 

penelitian dan pendekatan penelitian, sumber atau bahan penelitian, cara 

perolehan data/bahan penelitian dan teknik analisis data. Sistematika penulisan 

sangat penting dipaparkan sebab bagian ini merupakan iktiar yang rinci atau 

bagian-bagian dalam penyusunan laporan penelitian. 

 

Bab II Tinjauan Pustaka. 

Penguraian bagian ini sebagai landasan teoritis yang penopang penelitian 

kita, dan untuk meyakinkan pembaca apa yang dilakukan oleh penulis dalam 

meneliti benar-benar merupakan kegiatan ilmiah. Dalam bab ini akan diuraikan 

tinjauan pustaka yang berkaitan dengan obyek utama penelitian ini, yaitu teori 

tentang Negara Hukum Demokrasi, Pemisahan Kekuasaan Negara, Lembaga 

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.  

 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan tentunya disesuaikan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitiannya. Dalam bab ini akan diuraikan dua 

pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan 

yang pertama, yaitu kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah  

Republik Indonesia ditinjau dari perspektif bikameral, yang kedua tentang model 
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ideal Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia ke depannya berdasarkan 

perspektif bikameral. 

 

Bab IV Penutup. 

Pada bab ini akan memuat tentang kesimpulan dari hail penelitian dan 

saran-saran untuk keperluan teoritis dan praktis. Oleh Kesimpulan pertama berisi 

tentang kedudukan dan wewenang DPD RI ditinjau dari perspektif  bikameral. 

Kesimpulan kedua memuat tentang bentuk atau model idel DPD RI berdasarkan 

perspektif bikameral.  

Sedangkan saran sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini merupakan 

rekomendasi dari penulis dalam rangka menerapkan hasil penelitian ini untuk 

mengambil peran menata kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. 


