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ABSTRACT 

 

Regional Representative Council (DPD) as a new state agency after the 1945 

amendment was originally expected to be able to realize the presence of two rooms 

representation system (bicameral) aims to achieve good governance as well as the 

achievement of checks and balances between state institutions, especially in the 

legislature. As an embodiment of the people, DPD has very limited authority 

compared to the DPR in terms of the constitution and Act No. 17 of 2014. 

Implications of the Constitutional Court Decision No.79 / PUU-XII / 2014 only 

slightly changed in the strengthening of the authority of the DPD. The result of this 

research are expected as a reference, consideration, comparison, and improvements 

for future research in order to improve knowledge on strengthening the authority of 

the DPD in bicameralism Indonesia through constitutional amendment and 

amendment to the Act 17 of 2014. Normative juridical approach to the analysis of 

legislation and legal concepts is being used in this legal research.  

Result of this research is DPD RI actuating authority reinforcement through 

constitutional amendment consisting of some primary forces, formal amendement, 

judicial interpretation, and convention but each of those posses particular 

characteristic on the implementation and differ one another at their functional 

aspects achievement in order to equalize DPR RI authority under Indonesian 

bicameralism. 

 

Keywords: DPD, Check and Balance, Bicameral System, Amendment 
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ABSTRAK 

 

DPD merupakan lembaga Negara yang baru terbentuk hasil dari perubahan 

UUD NRI 1945 yang pada awalnya bertujuan untuk membentuk sistem perwakilan 

dua kamar (bikameral) yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik serta 

tercapainya check and balances antar lembaga negara khususnya di lembaga 

legislatif. Sebagai perwujudan dari rakyat, DPD memiliki kewenangan yang sangat 

terbatas dibandingkan DPR ditinjau dari konstitusi maupun UU No.17 Tahun 2014. 

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-XII/2014 hanya sedikit 

membawa perubahan terhadap penguatan kewenangan DPD. Hasil penelitian ini 

diharapkan sebagai bahan acuan, pertimbangan, perbandingan, dan penyempurnaan 

bagi penelitian selanjutnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap upaya 

penguatan kewenangan DPD RI dalam bikameralisme Indonesia melalui perubahan 

konstitusi dan perubahan UU No.17 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa untuk 

memperkuat fungsi yang dimiliki DPD  harus dilakukan dengan amandemen kelima 

UUD 1945 yang terdiri dari beberapa kekuatan utama, amandemen formal, 

interpretasi yudisial, dan tradisi dan kebiasaan, hanya saja masing-masing memiliki 

karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya dan berbeda pencapaian aspek 

fungsionalnya dalam rangka mengimbangi kewenangan DPR RI dalam kerangka 

bikameralisme Indonesia. 

 

Kata Kunci : DPD, Check and Balance, Sistem Bikameral, Amandemen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945) sebanyak empat kali dapat 

dikatakan sebagai masa transisi Indonesia menuju negara demokrasi yang 

merupakan salah satu tahapan penting dalam perkembangan ketatanegaraan di 

Indonesia. Paham demokrasi memiliki nilai-nilai positif sehingga penting untuk 

ditegakkan dalam sistem pemerintahan suatu negara. Inti dari paham demokrasi 

adalah kedaulatan rakyat.
1
 Konsepsi kedaulatan rakyat di Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen dilaksanakan oleh MPR. 

Keterlibatan rakyat secara langsung dalam mekanisme ketatanegaraan hanya 

sekali dalam lima tahun yakni ketika pemilihan umum. Dalam UUD NRI 1945 

sebelum perubahan, MPR memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara. 

Sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu MPR ditetapkan dalam UUD NRI 

1945 sebelum perubahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan menjadikan 

kekuasaan MPR berada di atas segala kekuasaan lembaga-lembaga negara yang 

ada di Republik Indonesia. 

Adanya amandemen UUD NRI 1945 mengakibatkan perubahan yang 

bersifat fundamental terhadap stuktur dan kewenangan lembaga Negara (termasuk 

MPR) dengan dicabutnya kekuasaan MPR untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 

                                                             
1 Jimly ashiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan 

dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta h.7 
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Hal tersebut sejalan dengan berubahnya susunan, kedudukan, tugas dan 

wewenangan MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2), 

ayat (3) UUD NRI 1945. Perubahan susunan, kedudukan dan tugas tersebut 

berimplikasi pada reposisi peran MPR dari lembaga tertinggi negara (supreme 

body) menjadi sebatas sidang gabungan (joint session).
2
 Dilihat dari stuktur 

keaggotaannya, MPR juga mengalami perubahan yang semula MPR terdiri atas 

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah dengan utusan-

utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menjadi terdiri atas anggota 

DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan cermin 

representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan 

prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation)
3
. 

Perubahan yang terjadi pasca amandemen UUD NRI 1945 yang semula 

sistem unikameral dengan supremasi MPR menjadi sistem bikameral yang 

ditandai dengan adanya kelembagaan DPR dan DPD ini, menjadi sebuah 

keniscayaan karena selama ini utusan daerah dalam MPR tidak ikut membuat 

keputusan politik nasional dalam peringkat undang-undang.
4
 Keberadaan utusan 

daerah dalam komposisi keanggotaan MPR sebagaimana diatur dalam UUD NRI 

1945 sebelum perubahan, kurang optimal peranannya untuk mewakili kepentingan 

daerah. Disamping itu ditinjau dari segi jumlah keanggotaan, utusan daerah bisa 

dibilang lebih kecil dibandingkan golongan karya dan golongan politik. Tugas dan 

kewenangan MPR pun tidak terkait dengan pembentukan undang-undang. Hal 

                                                             
2
 Saldi Isra, 2006, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, 

Andalas University Press, Padang, h. 9.   
3 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan II, Jakarta, h. 138.   
4 Saldi Isra, loc.cit 
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tersebut menjadi gagasan awal atau landasan dasar pembentukan DPD, dimana 

lembaga ini diharapkan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus 

memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan 

keputusan politik terutama untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah. 

Aspirasi masyarakat daerah yang dibebankan kepada DPD dalam kenyataanya 

sulit disalurkan karena ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 terkait dengan 

kewenangan DPD dirumuskan tidak menggunakan diksi yang mengandung norma 

obligatori sehingga oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden), DPD 

ditafsirkan sebagai “lembaga bantu”, bukan organ utama negara (main state 

organ) dengan kejelasan fungsinya. Munculnya penafsiran seperti ini karena sejak 

awal revisi UUD NRI 1945 ada ketidak jelasan sistem pemerintahan yang dianut, 

semangat pengubah UUD memegang teguh sistem presidensial, tetapi muatan 

revisi mengarah pada unsur parlementer karena keterlibatan Presiden dan DPR 

dalam pengambilan keputusan untuk undang-undang, sedangkan DPD yang 

mewakili suara rakyat di daerah tidak memiliki hak untuk itu. Kewenangan yang 

dimiliki oleh DPD ini pernah diteliti oleh seorang peneliti dari Australian 

National University yaitu Stephen Sherlock. Sherlock menilai bahwa DPD 

merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik lembaga perwakilan rakyat 

dengan sistem bikameral karena merupakan kombinasi dari lembaga dengan 

kewenangan yang amat terbatas dan legitimasi tinggi (represents the odd 

combination of limited power and high legitimacy). Kombinasi ini menurutnya 
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merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik sistem bikameral manapun di 

dunia.
5
 

 Keterlibatan DPD dalam proses legislasi hanya mencakup kegiatan 

mengkaji, merancang dan membahas bersama-sama dengan Presiden dan DPR 

untuk mendapat persetujuan bersama atas suatu rancangan undang-undang yang 

diusulkannya, sedangkan pengesahan rancangan undang-undang tersebut 

dilakukan oleh Presiden.
6
 

Dari kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22D di atas, UUD NRI 1945 

menegaskan tiga macam fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan 

dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dimiliki DPD secara terbatas dan 

tidak sebagaimana lazimnya pada pola ketatanegaraan yang menganut sistem 

bikameral. Hal ini terlihat dari  beberapa unsur penting yang diatur dari pasal 

tersebut. Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), pada dasarnya DPD tidak memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. DPD hanya dapat mengajukan rancangan 

undang-undang kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang. 

Dengan demikian DPD tidak mempunyai hak inisiatif  dan  mandiri dalam 

pembuatan Undang-Undang (powers of legislations), sekalipun dalam bidang 

yang berkaitan dengan daerah. Karena kata “dapat”  dan “ikut” tidak mempunyai 

suatu unsur keharusan dan membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif 

yang efektif. Dalam bahasa hukum, frase “DPD ikut membahas” berarti hanya 

                                                             
   5 Saldi Isra, 2013, Pergeseran Fungsi Legislasi Cet. Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, h. 257 

    6 Jimly  Asshiddiqie, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar‐Pilar Demokrasi, Sinar 

Grafika, Jakarta, h. 244 
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DPR lah yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.
7
 Selanjutnya 

menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, fungsi DPD lainnya adalah fungsi 

pertimbangan, dimana fungsi ini berkenaan dengan
8
 : 

1) Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN); 

2) Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama. Selain itu, I Dewa Gede Palguna juga mengatakan bahwa DPD 

juga memiliki fungsi konsultasi atau fungsi pertimbangan.
9
 Untuk 

memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU APBN serta RUU 

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

Sedikit berbeda dengan fungsi lainnya, fungsi pengawasan (control) 

meskipun terbatas hanya berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, DPD dapat dikatakan 

memiliki kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap 

kinerja pemerintahan.  

Pola hubungan antara DPD dengan DPR tidak dinyatakan secara eksplisit 

dalam konstitusi. Sehingga dari beberapa realitas yang tergambar di atas tadi akan 

muncul sebuah kekhawatiran bahwa keterbatasan hak legislasi DPD, dapat 

membuka lebar kepentingan partai politik melalui DPR untuk ikut mengatur dan 

                                                             
  7 Bagir Manan, 2005, DPR,DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH-UII Press, 

Cetakan III, Yogyakarta, h. 72.   
8 Sri Soemantri Martosoewignjo, 2003, Makalah Focus Group Discussion “Kedudukan 

dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia”, Jakarta, 28 Januari 2003, Yogyakarta, 24 Maret 2003, dan Semarang, 25 Maret 2003. 
9 I Dewa Gede Palguna, 2003, Makalah Focus Group Discussion “Kedudukan dan 

Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, 

Semarang, 25 Maret 2003, dan Maret, 26 Maret 2003.   
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mengintervensi legislasi yang ada di Indonesia. Apabila partai politik ikut 

mengatur dan mengintervensi proses legislasi maka produk legislasipun tidak 

akan mampu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam arti bahwa ketika 

memang yang mendominasi dalam proses legislasi adalah partai politik maka 

tidak aneh kemudian produk yang dihasilkan akan sarat dengan kepentingan-

kepentingan politik. Maka untuk menghasilkan produk hukum yang 

merepresentasikan kepentingan rakyat dan meminimalisasi kepentingan partai 

politik, maka diperlukan pengawasan internal dari lembaga yang bukan berasal 

dari partai politik, lembaga ini sekaligus menjadi penyeimbang dari kamar yang 

menghasilkan produk legislasi ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan 

Saldi Isra bahwa kamar kedua dalam hal ini adalah (DPD) itu berfungsi untuk 

menjalankan fungsi kontrol bagi kamar yang lain (DPR), tanpa mekanisme 

kontrol internal tersebut, maka kualitas dari pada fungsi parlemen dalam hal 

legislasi, representasi, kontrol, anggaran maupun rekrutmen jabatan publik 

menjadi berkurang.
10

  

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD (selanjutnya disebut UU No.27 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(selanjutnya disebut UU No.12 Tahun 2011) juga mempersempit kewenangan 

DPD. Tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan dari pembentuk UU No.27 

Tahun 2009 maupun UU No.12 Tahun 2011 sehingga kewenangan yang dimiliki 

DPD tidak berkesesuaian dengan apa yang diamanatkan UUD NRI 1945. Dari sisi 

                                                             
10 Saldi Isra dan Zaenal Arifin Muktar, 2007, Model Kamar Parlemen (Catatan Untuk 

Kelembagaan DPD di Indonesia), Jurnal Media Hukum, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum UMY, 

Yogyakarta, h. 123. 
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yuridis, kebijakan dari pembentuk UU No.27 Tahun 2009 dan UU No.12 Tahun 

2011 tentulah suatu kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip norma 

hukum yang berjenjang, artinya ketentuan yang ada dalam UU UU No.27 Tahun 

2009  dan UU No.12 Tahun 2011 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D 

UUD NRI 1945. Oleh karena itu, DPD telah mengajukan permohonan untuk 

melakukan uji materi (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 

telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 tersebut telah 

berdampak pada penguatan peran dan fungsi DPD dalam bidang legislasi. Dengan 

penguatan peran dan fungsi DPD dalam bidang legislasi ini, diharapkan proses 

legislasi dapat memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia 

melalui DPR sebagai political representation dan DPD sebagai regional 

representation. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pasca dikeluarkannya Putusan No. 

92/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi yang isinya menyatakan bahwa 

ketentuan yang terdapat pada beberapa materi muatan pasal dan/atau ayat dalam 

UU No. 27 Tahun 2009 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, disusunlah 

draf perubahan terhadap UU No.27 Tahun 2009. Draf tersebut kemudian disahkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2014) sebagai pengganti dari UU 

No.27 Tahun 2009. Dengan berubahnya UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 

17 Tahun 2014 tidak serta merta membuat kedudukan DPD kuat atau setidak-
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tidaknya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Hal tersebut 

dikarenakan masih terdapatnya beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2014 

yang tidak berkesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-

X/2012. Oleh sebab itu, DPD kembali mengajukan uji materi kepada Mahkamah 

Konstitusi terhadap UU No. 17 Tahun 2014. Mahkamah melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014 juga kembali menyatakan bahwa 

beberapa materi muatan Pasal dan/atau ayat dalam UU No.17 Tahun 2014 

bertentangan dengan UUD NRI 1945. Perlu dilakukan pembahasan secara 

komperhensif mengenai korelasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

92/PUU-X/2012, UU No.17 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.79/PUU-XII/2014 agar nantinya lembaga yang mempunyai fungsi legislasi 

dapat merancang suatu undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan 

fungsinya. Demikian pula undang-undang yang akan terbentuk nantinya, harus 

pula berkesesuaian dengan apa yang menjadi amanat dari konstitusi termasuk pula 

apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi karena secara yuridis 

Mahkamah Konstitusi itu sendiri telah diberikan mandat oleh UUD NRI 1945 

sebagai lembaga penafsir konstitusi (interpreter of constitution) dan penjaga 

konstitusi (guardian of constitution) sehingga hakekat putusannya adalah berisi 

jiwa konstitusi (the soul of constitution).  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis ingin mengangkat 

permasalahan tersebut ke dalam suatu penulisan skripsi dengan judul:  

“REVITALISASI PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (KAJIAN YURIDIS 
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PASAL 22D UUD NRI 1945, PUTUSAN MK NO.92/PUU-X/2012, UU NO.17 

TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NO.79/PUU-XII/2014).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 

suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini ?  

2. Bagaimanakah konstruksi hukum yang ideal dalam rangka revitalisasi 

peran DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ? 

1.3 Orisinalitas penelitian 

Usulan penelitan ini dalam bidang ilmu hukum yang diajukan penulis 

merupakan gagasan dan pemikiran penulis sendiri dan dalam rangka menghindari 

penelitian ini dari plagiarism maka penulis menampilkan beberapa judul 

penelitian sebelumnya sebagai pembanding dari penelitian ini, antara lain : 

1) Tahun 2008, skripsi karya Juliston, Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, dengan judul “Kedudukan Hukum (Legal Standing) 

DPD dalam Beracara di Depan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu 

Kajian Putusan MK No. 068/SKLN-II/2004). Dalam skripsi ini terdapat 2 

(dua) rumusan masalah yang dibahas yaitu : 

1) Apakah DPD (Dewan Perwakilan Daerah ) memiliki kedudukan 

hukum (Legal Standing) untuk dapat bertindak selaku Pemohon di 
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hadapan MK dalam sengketa kewenangan antara DPD dengan 

Presiden RI dan DPR RI dalam proses pengangkatan anggota BPK 

periode 2004-2009? 

2) Bagaimanakah dengan Putusan MK No. 068/SKLN-II/2004 

mengenai sengketa tersebut, apakah Putusan MK itu sudah sesuai 

dengan UUD Negara RI Tahun 1945? 

Simpulan dalam skripsi adalah DPD memiliki kedudukan hukum 

(Legal Standing) untuk bertindak selaku pemohon di hadapan MK sesuai 

dengan Pasal 61 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK dalam 

sengketa kewenangan yang terjadi di antara DPD dengan Presiden RI dan 

DPR RI, karena berdasarkkan UUD NRI Tahun 1945 DPD memiliki 

beberapa kewenangan, yang salah satunya yaitu kewenangan DPD untuk 

memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pemilihan anggota BPK 

dan juga DPD berkedudukan sebagai sebuah lembaga Negara sebagaimana 

disebutkan pada pasal 40 UU no. 22 Tahun 2003. Putusan MK No. 

068/SKLN-II/2004 sudah sesuai dengan UUD NRI 1945 karena MK 

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon. 

Dilihat dari proses pemilihan calon anggota BPK telah dilakukan sesuai 

dengan UUD dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta penggunaan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang 

BPK adalah sah dan didasarkan pada aturan peralihan Pasal I UUD NRI 

1945. 
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2) Tahun 2010, skripsi karya Maddrit Isguna Edoway, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, dengan judul “Fungsi Dewan Perwakilan 

Daerah Dalam Pengambilan Keputusan Di DPR dan MPR. Dalam skripsi 

ini terdapat 2 rumusan masalah yang dibahas yaitu : 

1) Bagaimana struktur dan kewenangan Lembaga-Lembaga 

Perwakilan dalam Ketatanegaraan di Indonesia? 

2) Bagaimana kedudukan dan fungsi DPD dalam proses pembuatan 

undang-undang di DPR dan pengambilan keputusan di MPR? 

Simpulan dalam skripsi adalah pasca perubahan UUD 1945, 

dengan melihat pada UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam konteks kelembagaan sebenarnya 

sistem perwakilan di Indonesia terdiri dari dua lembaga yaitu DPR dan 

DPD. Akan tetapi terlembaganya MPR yang anggotanya terdiri dari 

anggota-anggota DPR dan DPD dalam hal ini MPR merupakan 

lingkungan jabatan tersendiri karena memiliki pimpinan, tugas dan 

wewenang tersendiri telah menempatkan sebagai lembaga perwakilan 

ketiga disamping DPR dan DPD. Sehingga sistem perwakilan yang dianut 

Indonesia pasca perubahan UUD 1945 adalah menganut sistem perwakilan 

dengan tiga lembaga sekaligus yaitu MPR, DPR dan DPD yang memiliki 

tugas, fungsi dan wewenang berbeda dan terpisah. Dapat dipahami dari 

rumusan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur susunan MPR, DPR, dan DPD 

yang sebagaimana ditentukan ole UUD 1945 hasil perubahan. 
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Sebagaimana lembaga perwakilan baru dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia, sulit untuk memahami argument mengenai 

peran ideal DPD dalam proses legislasi karena DPD memang jauh dari 

ideal lembaga perwakilan. Hasil amandeman UUD 1945 belum 

menerapkan bicameral, karena DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi 

lembaga perwakilan yaitu, legislasi, pengawasan, dan anggaran. 

Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR. 

Dengan lemahnya kedudukan dan peran DPD dalam pembuatan 

UU, maka tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan DPD mampu 

mengemban fungsi legislatif untuk kepentingan daerah. Hal ini dapat 

menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, 

sebab keterbatasan wewenang DPD dalam pembuatan undang-undang 

yang mana sebatas hanya mengajukan rancangan undang-undang tertentu 

kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang 

untuk dibahas dan disetujui bersama Presiden. Sedangkan DPD hanya ikut 

membahas dan mengajukan rancangan undang-undang tersebut, tetapi 

tidak ikut menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-

undang. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Bertitik tolak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut; 

1.4.1 Tujuan Umum 
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Adapun tujuan umum (het doel van onderzoek) yang ingin dicapai dari 

penulisan skripsi ini adalah untuk dapat memahami peranan DPD dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini dan untuk mengetahui konstruksi 

hukum yang ideal agar dapat memaksimalkan peranan DPD dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan paradigma science as a 

process ( ilmu sebagai proses). Karena ilmu itu tidak pernah bersifat final. Jadi 

dalam perkembangan ilmu hukum juga perlu dilakukan penelitian-penelitian 

untuk menemukan ilmu-ilmu baru, kerena ilmu-ilmu yang telah ada tersebut 

berkembang sesuai dengan keadaan di masyarakat. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Selanjutnya mengenai tujuan khusus (het doel in het onderzoek) yang ingin 

dicapai dari penelitian terhadap dua buah permasalahan tersebut adalah sebagai 

berikut :  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan DPD dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia merujuk pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum apa yang ideal 

dalam rangka revitalisasi peran DPD dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia . 

1.5 Manfaat Penulisan 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan kedua pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji, adapun 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap 
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peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

disamping juga dapat memberikan sumbangan informasi atau kontribusi dalam 

aspek teoritis (keilmuan) serta diharapkan juga menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian di bidang Hukum Tata Negara. Sehingga melalui penelitian ini dapat 

dilihat perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara, khususnya 

mengenai peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini bermanfaat untuk 

memberikan kontribusi dan pemahaman tentang peranan Dewan 

Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut 

UUD NRI 1945, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

92/PUU-X/2012 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

79/PUU-XII/2014. 

2) Bagi kalangan akademisi penelitian ini bermanfaat setidak-tidaknya 

sebagai rujukan awal dalam menganalisis masalah Dewan Perwakilan 

Daerah berkenaan dengan peranan DPD dalam sistem ketatanegaraan 

di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-

X/2012 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-

XII/2014. 

3) Bagi masyarakat/praktisi hukum, penelitian ini merupakan salah satu 

sumber rujukan dalam memahami dasar konstitusional Dewan 

Perwakilan Daerah, dalam fungsinya sebagai wakil-wakil daerah.  
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1.6 Landasan Teoritis 

1.6.1 Teori Pemisahan Kekuasaan 

Sebelum dikenalnya pemisahan kekuasaan dalam praktek ketatanegaraan 

dalam suatu negara terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga 

dengan pemusatan kekuasaan tersebut menimbulkan terjadinya pengelolaan 

sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolute atau otoriter, misalnya saja 

seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. 

Apalagi jika kekuasaan itu di warnai dengan paham teokrasi yang menggunakan 

prinsip kedaulatan Tuhan, maka kekuasaan Raja semakin absolute dan tak 

terbantahkan sebagaimana yang telah tergoreskan dalam sejarah peradaban di 

berbagai belahan dunia termasuk juga terjadi di seluruh Eropa. Terjadinya Perang 

yang berkepanjangan menyebabkan para raja menarik pajak yang tinggi dari 

rakyat dan meminta bantuan keuangan pada para bangsawan di negaranya yang 

merupakan cikal bakal parlemen di beberapa Negara. Hal tersebut antara lain 

dapat dilihat pada Negara Inggris yang memiliki parlemen pertama di dunia yang 

dibentuk pada tahun 1265, dan juga Negara Perancis, dimana pemerintah Perancis 

yang bangkrut pada tahun 1789 terpaksa kembali ke States-General yang tidak 

pernah bersidang lagi sejak tahun 1614. 

Dengan latar belakang tersebut diatas maka munculah ide atau gagasan 

awal tentang sistem Pemisahan Kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini diharapkan 

menjamin hak-hak asasi warga negara dan tercapainya tujuan dari pemerintahan. 

Hal ini sejalan dengan  yang dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa apabila 

kekuasaan legislatif dan eksekutif dikuasai atau dipegang oleh satu orang atau 
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sebuah badan, maka tak akan ada kebebasan warga negara. Jika raja atau senat 

yang membuat UU bersifat tirani, maka sudah tentu UU tersebut akan 

dilaksanakan secara tirani. Jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari 

kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka kekuasaan atas kehidupan dan 

kebebasan warga Negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan 

menjadi pembuat hukum, dan apabila hakim disatukan dengan kekuasaan 

eksekutif, maka hakim akan menjadi penindas.
11

  

Pemikiran pertama mengenai tori pemisahan kekuasaan dalam Negara 

dikemukakan oleh Jhon Locke di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis 

dan berjudul Two Treaties of Government yang terbit tahun 1690. Dalam 

karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja 

(mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Oleh 

karena itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan 

juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya 

tersebut. Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya 

bangsawan, berada dalam posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. 

Kerap kali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik 

para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, kerap kali kalangan 

bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, 

misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.  

Dalam pemikirannya, Locke memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap 

Negara kedalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan federatif.  

                                                             
11 Fatmawati, 2010, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem 

Multikameralisme, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h. 12 
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1) Kekuasaan legislatif yaitu, kekuasaan membuat UU;  

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan UU; dan  

3) Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai 

perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan 

dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. 

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Locke, kekuasaan legislatif 

merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga (chosen and 

appointed), berwenang membuat UU dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam 

sebuah Negara dan tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang 

permanen, karena bukan merupakan pekerjaan rutin dan berpotensi menimbulkan  

penyimpangan kekuasan jika dijabat oleh seseorang dalam kangka waktu yang 

lama. Anggota legislatif dipilih oleh rakyat dalam waktu tertentu dan jika waktu 

berakhir maka mereka tidak dapat berpartisipasi lagi kecuali jika dipilih kembali 

atau dikumpulkan oleh eksekutif.
12

  

Berdasarkan  pemikiran politik John Locke tersebut diatas dapat ditarik 

satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 (dua)  berada di tangan 

raja atau ratu dan 1 (satu)  berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke 

ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini.  

Oleh karenanya terinspirasi oleh pemikiran Jhon Locke, Baron de 

Montesquieu menyempurnakan teori yang dikemukakan Jhon Locke dan 

memisahkan tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif 

                                                             
12 Ibid. h. 13 
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dan kekuasaan yudisial. Ketiga kekuasaan tersebut memiliki fungsinya masing-

masing, yaitu : 

1) Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan membuat UU, dan mengubah 

atau menghapus UU; 

2) Kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan menyatakan perang atau damai, 

megirimkan atau menerima duta, menjamin keamanan umum serta 

menghalau musuh yang masuk; 

3) Kekuasaan yudisial memiliki kekuasaan menghukum para penjahat atau 

memutuskan perselisihan yang timbul antar individu. 

Perbedaan yang terlihat dari teori yang dikemukakan Montesquieu dengan 

Locke yaitu Locke memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif 

sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan yudisial sebagai kekuasaan yang 

berdiri sendiri. Montesquieu juga mengemukakan bahwa legislator zaman dahulu 

melakukan pembagian tanah dengan jumlah yang sama ketika Negara baru 

terbentuk, atau Negara yang sudah terbentuk sangat korup dan mengatur tentang 

pembagian tanah tersebut dalam UU, sebab jika tidak diatur dalam UU, maka 

UUD yang dibuat oleh para legislator tidak akan bertahan lama.
13

  

Montesquieu berpendapat bahwa pada negara yang merdeka, seharusnya 

kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Hal tersebut sangat tidak 

mungkin bisa dilakukan pada Negara- negara yang wilayahnya luas, atau  bahkan 

akan banyak menemui kesulitan jika diterapkan pada Negara yang wilayahnya 

                                                             
  13 Ibid. 
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tidak begitu luas sekalipun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka rakyat 

harus diwakili. 

Menurut Montesquieu, dalam suatu masyarakat, akan selalu ada 

segolongan yang berbeda dikarenakan berbagai faktor diantaranya faktor 

kelahiran, kekayaan, atau status sosial, sehingga memiliki kepentingan yang 

berbeda dari masyarakat umumnya. Oleh karena itu, kamar dalam parlemen tidak 

hanya berisikan wakil rakyat yang dipilih berdasarkan pembagian wilayah 

tertentu, tetapi juga berisikan para bangsawan.
14

 

Struktur parlemen tersebut terdiri atas dua bagian, dimana antara satu 

bagian dan bagian lainnya yang saling mengawasi, dan sama-sama memiliki 

keistimewaan (mutual previlege) untuk saling menolak RUU yang diajukan oleh 

kamar lain. Kamar yang berisikan bangsawan, rekruitmennya didasarkan atas 

keturunan dan memiliki kewenangan hanya sebatas menolak RUU yang diajukan 

oleh kamar yang diwakili rakyat pada umumnya. anggota parlemen yang bukan 

merupakan bangsawan dipilih oleh setiap warga negara dalam lingkup wilayah 

tertentu oleh para warga negara pada daerah tersebut karena mereka lebih 

mengetahui tentang calon anggota parlemen tersebut. 

Menurut Montesquieu, apabila raja memiliki bagian memberikan 

keputusan (the power of the resolving) dalam badan pembuat UU (legislature) 

maka kebebasan akan hilang, sehingga kekuasaan eksekutif hanya memiliki hak 

untuk menolak (the power of rejecting) untuk mendukung hak prerogatif yang 

                                                             
14 Ibid, h. 14 
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dimilikinya. Kekuasaan eksekutif juga tidak punya peranan dalam debat-debat 

umum, bahkan juga tidak perlu mengajukan usul.
15

  

Perbedaan yang paling penting antara teori yang dikemukakan Jhon Locke 

dan Montesquieu adalah sebagai berikut : 

a. Jhon Locke membagi kekuasaan dalam negara atas legislatif, eksekutif, 

dan federatif dan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam 

sebuah negara, sedangkan Montesquieu membaginya kedalam legislatif, 

eksekutif dan yudisial, dimana kekuasaan federatif menurut Montesquieu 

dikategorikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. 

b. Montesquieu memisahkan secara tegas masing-masing cabang kekuasaan, 

eksekutif hanya mempunyai bagian dalam pembentukan UU berupa hak 

untuk menolak (the power of rejecting), sedangkan menurut Jhon Locke 

kekuasaan eksekutif ikut membahas dan menyetujui UU. 

c. Montesquieu menjelaskan lebih rinci tentang parlemen baik dari fungsi, 

struktur organisasi dan sistem pemilihannya 

Persamaan antara teori yang dikemukakan oleh Jhon Locke dan teori yang 

dikemukakan oleh Montesquieu adalah bahwa kekuasaan dalam negara tidak 

diperbolehkan hanya dimiliki satu orang atau satu lembaga saja. Persamaan 

lainnya tentang adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam negara, yang 

masing-masing secara umum memiliki kekuasaan membuat UU dan 

melaksanakan UU.  

                                                             
  15 Ibid, h. 15 
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Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu 

mengalami perkembangan lebih lanjut semagaimana terlihat dalam konstitusi 

Amerika Serikat, yang dikenal dengan check and balances. Kekuasaan yang 

dimiliki oleh eksekutif, legisatif dan yudisial tidak diperbolehkkan hanya 

dilaksanakan secara penuh oleh lembaga-lembaga tersebut, akan tetapi harus ada 

hubungan dari masing-masing kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya. 

Menurut Madison, walaupun kekuasaan dari eksekutif, legislatif dan yudisial 

tidak boleh dibatasi, tetap harus ada kontrol konstitusional terhadap pelaksanaan 

kekuasaan tersebut.  

Perkembangan selanjutnya, pada akhir abad 19 dan awal abad 20 

berkembang pemikiran dari progressive movement yang menolak pemisahan 

kekuasaan menurut Montesquieu. Hal ini dikarenakan teori pemisahan kekuasaan 

yang dikemukakan Montesquieu memiliki permasalahan jika dilihat dari visi 

administrasi nasional pada permulaan abad 20. Progressive lebih menitikberatkan 

agar membebaskan birokrasi dari politik. Ide untuk melindungi administrasi 

berawal dari pengaruh politik dalam tingkatan tertentu di Amerika Serikat pada 

abad 19, terjadi karena reaksi dari digunakannya spoils system dalam rekrutmen 

birokrasi federal, dimana rekrutmen didasarkan kedekatan seseorang pada partai 

tertentu.
16

 Frank J. Goodnow, yang merupakan pemikir penting progressive 

mengemukakan bahwa spoils system memiliki kelemahan jika dilakukan dalam 

administrasi pemerintahan. Menurut Goodnow, keinginan negara dinyatakan 

dalam UUD dan UU, dan metode menyatakan keinginan negara tidaklah sama 

                                                             
16 Ibid, h. 17 
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tergantung pada bentuk pemerintahan.
17

 Goodnow juga menjelaskan bahwa 

pelaksanaan fungsi politik dilakukan dalam legislasi yang dilaksanakan oleh 

legislator.
18

   

Keinginan negara yang direpresentasikan melalui fungsi politic dalam 

bentuk UUD dan UU, yang selanjutnya dilaksanakan oleh fungsi administration. 

Goodnow tidak meletakkan fungsi yudisial secara terpisah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Montesquieu, akan tetapi fungsi yudisial dimasukan kedalam 

bagian dari fungsi administrasi, dimana Goodnow membagi Administration dalam 

administration of justice dan administration of government. 

1.6.3 Teori Demokrasi Perwakilan 

Terdapat dua jenis demokrasi berdasarkan cara pemerintahan oleh rakyat 

itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi 

langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat sendiri dimana segala keputusan 

diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, 

hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah 

maupun jumlah penduduk. Model demokrasi langsung tersebut sudah tidak 

mungkin dilaksanakan di masa modern ini karena wilayah negara yang luas dan 

jumlah penduduk yang selalu meningkat. Karena itu berkembang mekanisme 

yang mampu mejamin kepentingan dan kehendak warga negara menjadi bahan 

pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka, yaitu 

demokrasi perwakilan. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan 

tertinggi tetap di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh 

                                                             
17 Ibid., 
18 Ibid., 
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wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi perwakilan 

adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk dapat dijalankan dalam jangka waktu 

lama dan mencakup wilayah yang luas. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi 

pemerintah dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara. Menurut 

Jhon Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ negara, 

masyarakat sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan aspirasi dan 

tuntutan. Untuk membentuk masyarakat politik, dibuatlah undang-undang yang 

dipilih dan dibentuk oleh rakyat. 

Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya 

pemilu. Pemilu setidaknya merupakan mekanisme untuk membentuk organ 

negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena ini, pemilu merupakan bagian tak 

terpisahkan sekaligus sebagai prasyarat bagi demokrasi perwakilan.  

Dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, 

adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu keharusan. Hal ini 

didasarkan pada setiap arah kebijakan yang diambil harus sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi 

perwakilan, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang terpenting.  

1.6.4 Teori Sistem Bikameral 

Struktur perlemen di dunia secara umum terdiri dari sistem satu kamar 

(unicameralism) dan sistem bikameral (bicameralism). Dalam kerangka teori 

skripsi ini hanya akan membahas teori tentang Sistem Bikameral, karena teori ini 

dapat digunakan untuk menganalisis struktur parlemen yang memiliki dua kamar 
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atau lebih (multikameral), dan memiliki keksesuaian dengan sistem parlemen 

yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem bikameral, walaupun dalam suatu 

parlemen terdiri dari 2 (dua) kamar atau lebih, ternyata dalam prakteknya 

kewenangan untuk membentuk UU hanya berada pada salah satu atau dua kamar 

saja. Namun apabila seluruh kamar yang ada mempunyai kewenangan untuk 

membentuk UU, maka akan terdapat perbedaan kategori UU yang dihasilkan. 

Berbagai macam teori tentang sistem bikameral yang dikemukakan oleh 

para ahli di bidang ketatanegaraan diantaranya teori yang dikemukakan oleh 

Arend Lijphart, Giovanni Sartori, George Tsebilis dan Jeannette Money 

digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan teori 

yang dikemukakan pakar memiliki perspektif yang berbeda tentang bikameral. 

Teori yang dikemukakan oleh Arend Liphart menjelaskan tentang kewenangan 

formal (formal powers), metode seleksi (method of selection) dalam hubungannya 

dengan legitimasi demokratis, dan kategori warga negara yang diwakili oleh para 

anggota dari masing-masing kamar. Lijphart membuat klasifikasi ke dalam 3 jenis 

bikameralisme yaitu, bikameralisme kuat (strong bicameralism), bikameralisme 

sedang-kuat (medium-strenght bicameralism), dan lemah (weak bicameralism). 

Jika dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Geovanni Sartori, George 

Tsebelis dan Jeannette Money hanya membahas kewenangan formal yang dilihat 

dari sisi pembentukan UU saja. Giovanni Sartori menjelaskan bahwa kategori 

perfect, strong, dan weak berdasarkan kewenangan pembentukan UU dan 

menghubungkan sistem bicameral dengan bentuk negara dan sistem 

pemerintahan. George Tsebelis dan Jeannette Money menjelaskan tentang 
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justifikasi sistem bikameral, kewenangan formal, metode seleksi, dan kewenangan 

formal yang direfleksikan dengan mekanisme hubungan antar kamar dalam 

pembentukan UU jika terjadi perbedaan. 

Teori yang dikemukakan Lijphart digunakan karena tidak hanya 

memperhatikan kewenangan parlemen sebagai pembentuk UU saja, tetapi juga 

kewenangan formal parlemen lainnya, sehingga struktur parlemen dapat dianalisis 

secara lebih utuh. Berbeda halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Giovanni 

Sartori, George Tsebelis dan Jeannette Money digunakan untuk menganalisis 

secara khusus mengenai pembentukan UU dalam parlemen. 

Teori yang dikemukakan oleh Lijphart membahas dari masing-masing 

kamar, dan hanya sekilas membahas hubungan antar kamar dalam pembentukan 

UU, berbeda halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Sartori, Tsebelis dan 

Money. Sartori mengemukakan bahwa selain menganalisis kewenangan dalam 

pembentukan UU, juga membahas tentang hubungan sistem bikameral dengan 

sistem pemerintahan yang digunakan oleh sebuah negara. Sedangkan Tsebelis dan 

Money membahas bagaimana meknisme hubungan antarkamar dalam 

pembentukan UU dalam parlemen secara lebih mendalam. 

Dengan menganalisis parlemen dari segi masing-masing kamar, 

mekanisme hubungan antarkamar dalam pebentukan UU, dan sistem 

pemerintahan yang digunakan, diharapkan diperoleh analisis yang lebih akurat 

tentang parlemen dengan sistem yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, bila 

dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi dari parlemen sebagai pembentuk UU.
19

  

                                                             
  19 Ibid, h. 22 
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Dalam penelitian yang dilakukakannya di 36 negara, Lijphart membagi 

dalam 4 (empat) kategori struktur kamar yaitu strong bicameralism, medium-

strength bicameralism, weak bicameralism, unicameral legislatures. Untuk 

menjelaskan apakah sistem bikameral yang digunakan oleh negara-negara tersebut  

merupakan bikameralisme kuat (strong) atau bikameralisme lemah (weak) dapat 

dilihat dari tiga ciri, yaitu : 

a. Kekuatan kedua kamar berdasarkan kewenangan formal yang diatur dalam 

UUD, dimana pola yang umum adalah bahwa kedua kamar (second 

chambers) cenderung subordinat terhadap kamar pertama (first chambers). 

Lijphart memberikan contoh tentang kamar kedua (second chambers) 

cenderung subordinat terhadap kamar pertama ( first chambers) adalah 

bahwa ketidaksetujuan kamar kedua (second chambers) terhadap RUU 

dapat diabaikan oleh kamar pertama (first chamber), dan pada sebagian 

besar negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, kabinet 

bertanggung jawab pada kamar pertama (first chambers).  

b. Kepentingan politik yang sesungguhnya dari kamar kedua (second 

chambers) tidak hanya tergantung dari kewenangan formal yang diatur 

dalam UUD, tetapi juga bagaimana metode seleksinya. Berdasarkan kedua 

kriteria tersebut, yaitu kewenangan formal yang dimiliki kedua kamar dan 

legitimasi demokratis dari kamar kedua (second chambers), legislatif 

bikameral dapat diklasifikasikan ke dalam simetris dan asimetris 

bikameral. Kamar yang simetris adalah kamar dengan kekuatan 

konstitusional yang setara atau yang perbedaannya hanya sedikit, dan 
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memiliki legitimasi demokrasi, sedangkan kamar yang asimetris adalah 

kamar yang sangat tidak setara dalam hal-hal kewenangan formal dan 

letimasi demokrasi. Akan tetapi, walaupun kamar kedua tidak dipilih 

secara langsung, dapat dikategorikan sebagai kamar yang simetris jika 

kewenangan formal kamar pertama lebih besar dari kamar kedua. 

c. Perbedaan lainnya dalam hal komposisi anggota, dimana kamar kedua 

(second chambers) dapat dipilih dengan metode yang berbeda atau dibuat 

sedemikian rupa untuk memberikan tempat yang lebih kepada minoritas 

tertentu. Jika demikian halnya, maka kedua kamar tersebut berbeda dalam 

hal komposisinya dan disebut sebagai incongruent.
20

  

Berdasarkan ketiga ciri tersebut, maka : 

a. Strong bicameralism memiliki karakteristik simetris dan 

incongruence; 

b. Medium-strength bicameralism memiliki karakteristik ketiadaan 

salah satu hal dari simetris dan incongruence; dan 

c. Weak bicameralism memiliki karakteristik asimetris dan 

congruent.
21

  

Selain Strong bicameralism, Medium-strength bicameralism, dan Weak 

bicameralism, Lijphart juga membagi dalam between medium-strength and weak 

bicameralism. Negara yang diklasifikasikan oleh Lijphart dalam kategori between 

medium-strength and weak bicameralism adalah Inggris dan Boswana, hal ini  

dikarenakan bahwa walaupun secara teknis baik Inggris dan Boswana termasuk 

                                                             
  20 Ibid, h. 23 

  21 Ibid., 
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dalam inkongruen, nilainya diturunkan setengah poin sehingga masuk dalam 

kategori between medium-strength and weak bicameralism karena kamar kedua 

merupakan peninggalan dari era sebelum demokrasi (predemocratic era). 

Menurut Lijphart perbedaan antara kamar Pertama dengan kamar Kedua, yaitu : 

a. Kamar Kedua (second chambers) cenderung memiliki anggota lebih 

sedikit dibanding Kamar Pertama (first chambers). 

b. Masa jabatan Kamar Kedua (second chambers) cenderung lebih lama 

dibanding Kamar Pertama (first chambers). 

c. Gambaran yang umum dari Kamar Kedua (second chambers) adalah 

pemilihannya dilakukan bertahap.
22

  

Secara empiris terdapat hubungan yang kuat antara bikameral-unikameral 

dan dikotomi antara federal-kesatuan. Seluruh negara yang berbentuk federal 

menggunakan sistem bikameral pada parlemennya. Beberapa negara nonfederal 

juga menggunakan sistem bikameral sedangkan negara lainnya yang juga 

merupakan negara nonfederal menggunakan sistem unikameral dalam sistem 

parlemennya. Walaupun dikatakan bahwa semua negara yang berbentuk federal 

menggunakan sistem bikameral dapat terjadi penyimpangan jika dikaitkan dengan 

ukuran populasi (population size). Pada negara-negara kecil (smaller countries) 

cenderung menggunakan sistem unicameral atau bikameral lemah (weak 

bicameralism) walaupun bentuk negaranya federal, semifederal, atau 

desentralisasi, sedangkan pada negara-negara besar (large countries) cenderung 

                                                             
22 Ibid, h. 24 
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menggunakan sistem bikameral kuat (strong bicameralism) walaupun bentuk 

negaranya kesatuan dan sistem sentralisasi.
23

  

Terdapat dua perbedaan pada pengaturan mengenai sistem bikameral 

menurut Giovanni Sartori, yaitu variabel equal-non equal power dan variabel 

similarity-differentiation antara kedua kamar dalam hal sifat (nature) dan 

komposisi. Jika kewenangan antara kedua kamar sangat tidak setara maka 

merupakan weak (asymmetric) bicameralism, jika hampir kedua kamar hampir 

setara maka merupakan strong (symmetric) bicameralism, sedangkan jika 

kewenangan kedua kamar sama maka merupakan perfect bicameralism. Ukuran 

yang digunakan untuk menentukan equal-non equal power adalah apakah 

kewenangan kamar kedua hanyalah bersifat menunda (delaying power) atau juga 

memiliki kewenangan menolak (veto power). Hak menolak yang dimaksud dapat 

berupa :  

(i) absolute, that is without recourse,   

(ii) absolute only in reserved domain,  

(iii) overidable by qualified majority of the Lower House, and  

(iv)  overidable by a simple majority.  

Kamar yang memiliki kewenangan yang sama dalam proses legislatif (baik 

strong atau perfect bicameralism) setiap kamarnya memiliki kewenangan yang 

sama untuk menolak usulan dari kamar yang lain. 

Sartori menjelaskan bahwa disebut similar bicameralism apabila sifat 

kedua kamar sama-sama mewakili penduduk dan memiliki kesamaan dalam 

                                                             
23 Ibid 
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komposisi karena dipilih dengan sistem pemilihan umum yang sama, dan apabila  

sifat tersebut tidak dimiliki maka akan dikategorikan sebagai differentiated 

bicameralism. Walaupun variabel equal-non equal power merupakan variabel 

yang sangat penting, akan tetapi variabel similarity-differentiation antara kedua 

kamar juga sangat penting jika dikaitkan dengan kemungkinan konflik yang akan 

timbul, dimana menurut Sartori, kamar yang tidak sama kondusif untuk terjadinya 

perbedaan dan konflik mayoritas. 

Sartori menjelaskan dalam hal bentuk negara dan sistem pemerintahan, 

kemungkinan akan timbulnya konflik dengan digunakannya strong atau perfect 

bicameralism pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil 

dan sistem pemerintahan parlementer akan sangat berbeda. Penggunaan strong 

atau perfect bicameralism pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan 

presidensil atau pemerintahan parlementer, akan berjalan lancar jika kedua kamar 

memiliki kesamaan kelompok mayoritas yang menguasainya. Apabila terjadi 

perbedaan kelompok mayoritas di kamar petama dan kedua maka kesulitan akan 

muncul. Berbeda halnya apabila terjadi pada negara yang menggunakan sistem 

pemerintahan presidensil, maka kesulitan tersebut cenderung dapat diatasi dan 

jika terjadi di negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, maka 

ada kemungkinan terjadinya dead lock dan jatuhnya kabinet. Pada negara yang 

berbentuk federal dengan sistem pemerintahan parlementer lebih memilih untuk 

menggunakan weak bicameralism. Hal tersebut dipilih karena dalam prakteknya 

penggunaan strong atau perfect bicameralism dapat menimbulkan kesulitan. 
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George Tsebelis dan Jeannette Money dalam bukunya mengemukakan 2 

(dua) aspek bagi justifikasi dari sistem bikameral, yaitu aspek politik (political) 

dan aspek efisiensi (efficiency). 

a. Politik (political) 

1) Dalam sistem bikameral, hak veto disediakan secara kelembagaan untuk 

mencegah tirani mayoritas. 

2) Sistem bikameral mencegah tirani minoritas karena kedua kamar 

mensyaratkan adanya dukungan dari konstituen yang meluas untuk 

mendukung pembentukan UU. 

3) Sistem bikameral mengurangi potensi tirani dari pemimpin individual 

karena dalam sistem bikameral setiap usulan yang dimajukan harus 

menghadapi berbagai alternatif yang diajukan oleh kamar kedua. 

b. Efisiensi (efficiency) 

1) Pembuatan UU yang efisien menghasilkan legislasi yang lebih baik dan 

hasil yang lebih stabil. 

2) Kehadiran kamar kedua menciptakan kemungkinan kontrol kualitas 

(quality control). 

3) Mengurangi korupsi dan memperlambat proses legislasi, karena 

kemungkinan dilakukannya kolusi dalam sistem bikameral lebih sulit jika 

dibandingkan dengan sistem unikameral. 

4) Mengurangi biaya-biaya dalam menghasilkan keputusan, sebab adanya 

mekanisme conference committees dalam sistem bikameral.
24

  

                                                             
  24 Ibid, h. 27 
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Karakteristik khusus dalam sistem bikameral sebagaimana dikemukakan 

oleh Tsebelis dan Money, yaitu : 

a. Keanggotaan dari kedua kamar berdasarkan metode seleksi dan kategori 

dari warga negara yang diwakili. Dikemukakan juga bahwa pada sebagian 

besar lower house (majelis rendah) dipilih secara langsung oleh negara, 

sedangkan seleksi pada upper house (majelis tinggi) dapat melalui metode 

seleksi atau golongan yang diwakili (the type of representation). 

b. Kewenangan formal kedua kamar yang tercermin pada mekanisme 

penyelesaian jika terjadi perbedaan.
25

  

Beberapa metode yang digunakan sebagai penyelesaian jika terjadi 

perbedaan antarkamar dalam pembentukan UU pada parlemen, yang dapat 

digunakan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, yaitu :  

a) The navette (shuttle) system. 

Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah mendapatkan persetujuan 

oleh salah satu kamar dikirimkan kepada kamar yang lain, apabila Rancangan 

Undang-undang (RUU) tersebut disetujui, maka proses secara otomatis berakhir 

dan RUU yang telah disetujui tersebut akan diundangkan. Berbeda halnya apabila 

kamar yang lain tersebut tidak setuju baik pada bagian tertentu maupun 

keseluruhan dari RUU tersebut, maka akan dikembalikan dan diubah pada kamar 

yang mengirim RUU tersebut. Karena mekanisme ini belum tentu dapat 

mengakhiri perbedaan, maka dari itu diatur jumlah maksimal RUU yang 

berpindah dari satu kamar ke kamar lainnya, dan jika tidak tercapai juga 

                                                             
  25 Ibid, h. 28 
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kesepakatan, maka akan digunakan mekanisme lainnya. Dalam hal tidak ada 

pengaturannya, maka perpindahan RUU dari satu kamar ke kamar lain akan terus 

berlangsung hingga diperoleh persetujuan oleh kedua kamar, atau salah satu 

kamar menghentikan usulan RUU yang diajukannya. Mekanisme ini merupakan 

mekanisme yang paling penting, disamping mekanisme conference committee. 

b) Conference Committees 

Dalam sistem ini, kedua kamar mengirimkan utusannya dalam jumlah 

yang sama untuk berkumpul bersama agar tercapai kesepakatan. 

c) Joint Sessions of Two Chambers 

Dalam sistem ini, kedua kamar bertemu dalam sidang bersama untuk 

memberikan suara dalam pembuatan UU. 

d) One-Chamber Decisions 

Dalam sistem ini, apabila terjadi perbedaan antara kamar satu dengan 

kamar lainnya, maka hasil akhirnya akan ditentukan oleh salah satu kamar yang 

biasanya dimiliki oleh kamar pertama. 

e) pemilihan Umum 

Beberapa negara menggunakan pemilihan umum untuk mencapai jalan 

keluar dalam hal tidak tercapai juga kesepakatan antara kedua kamar.
26

  

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dikarenakan meneliti 

masalah-masalah yang terkait dengan singkronisasi norma hukum, khususnya 

                                                             
   26 Ibid 
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mengenai singkronisasi vertical yang berkorelasi dengan sejarah hukum dalam hal 

ini sejarah perundang-undangan.
27

 

1.7.2 Jenis Pendekatan 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Peter M. Marzuki 

berpendapat bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.
28

 Dalam hal ini pendekatan 

perundang-undangan ini dipakai karena menyangkut dasar kewenangan 

yang diperoleh oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dilihat 

dari pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan baik dilihat dari 

pengaturannya di dalam Undang-undang Dasar, Undang-Undang, maupun 

peraturan lainnya yang kedudukannya di bawah Undang-Undang sesuai 

dengan hirarkis peraturan perundang-undangan dan juga dilihat dari 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

2. Pendekatan analisis dan konsep hukum (analytical and conceptual 

approach), pendekatan konseptual yaitu dari peraturan perundang-

undangan maupun pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari dokrin-doktrin 

maupun pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang akan melahirkan penegertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
29

  

                                                             
 27 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Cet. Ke-14, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 14 

  28 Peter M. Marzuki, 2005,  Penelitian Hukum, Prinusa Media, Jakarta,  h. 93 
29 Ibid 
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1.7.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.
30

 Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer seperti UUD 1945 sebelum perubahan dan 

sesudah perubahan, Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yakni berbagai literatur 

dan juga jurnal hukum, dimana seluruh bahan hukum tersebut berhubungan 

dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan bahan 

hukum tersier yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini mempergunakan 

teknik studi kepustakaan. Ronny Hanintijo Soemitro yang dimaksud dengan 

teknik studi kepustakaan adalah mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, 

pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan jalan 

mempelajari buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kitab undang-

undang, peraturan-peraturan dan bahan ilmiah.
31

  

1.7.5 Teknik Analisis 

Dalam kepustakaan dikenal dengan beberapa teknik analisis diantaranya 

melalui langkah deskripsi, interprestasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi,dan 

                                                             
 30 Soerjono Soekanto, Op.cit, h.33 

 31 Ronny Hanintijo Soemitro, 1986,  Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, h.23 
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sistematisasi.
32

 Dalam penelitian ini pada hakikatnya teknik analisisnya yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik 

evaluasi dan teknik argumentasi. Teknik deskripsi digunakan karena menjabarkan 

menguraikan suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian dikaitkan dengan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian teknik interpretasi, yaitu, 

penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran 

gramatikal, historis, sistematis, dan lain-lain. Teknik konstruksi yaitu, berupa 

pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan 

proposisi. Teknik evaluasi yaitu, penilaian berupa tepat atau tidak, setuju atau 

tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu 

pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera 

dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.  

Teknik lain yang digunakan adalah teknik argumentasi, teknik ini 

digunakan karena dari hasil penilaian tersebut diberikan argumentasi-argumentasi 

yang dapat diterima secara logika keilmuan. Hal ini untuk memberikan penilaian 

yang benar dan salah atau mengenai apa yang sepatutnya menurut hukum 

terhadap fakta hukum dari hasil penelitian ini. Berdasarkan hal ini, nantinya akan 

ditarik kesimpulan secara sistematis agar terjadi kontradiksi antara bahan hukum 

yang satu dengan bahan hukum lainnya. hal tersebut dikarenakan penilaian harus 

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. 

                                                             
  32 Surakhmad Winarno, 1994, Pengantar Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik, Tarsito, 

Bandung, h.263 


