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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan jawaban terkait 

permasalahan hukum yang ada pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945) diketahui masih memiliki permasalahan sebagai 

dasar hukum, seperti Sistem Presidensial yang perlu dipertegas, 

Lembaga Perwakilan yang perlu diperbaiki dalam beberapa aspek, 

otonomi daerah yang harus di perkuat, pemisahan antara pemilu 

nasional dan lokal, diperlukannya forum previlegiatum, belum 

optimalnya peran Mahkamah Konstitusi, strukturisasi Pasal Hak Asasi 

Manusia, perlu adanya Bab tentang Komisi Negara, serta penajaman 

terhadap Bab tentang Pendidikan dan Perekonomian. Berdasarkan 

permasalahan-permasalahan tersebut diketahui bahwa penyempurnaan 

terhadap konstitusi menjadi sangat relevan untuk dilakukan melalui 

suatu proses amandemen Undang-Undang Dasar.  

2. Penguatan lembaga perwakilan yang terdapat pada naskah usulan 

amandemen Undang-Undang Dasar yang diusulkan oleh DPD, 

dilakukan dalam bentuk penegasan bentuk parlemen Indonesia, 

penyeimbangan kewenangan antar masing-masing lembaga perwakilan, 

penambahan fungsi pada lembaga perwakilan. Berdasarkan naskah 
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usulan amandemen tersebut diketahui bahwa sistem parlemen 

Indonesia  secara tegas berbentuk bikameral/dua kamar, yang 

diwujudkan melalui penghapusan MPR sebagai lembaga negara dan 

menjadikannya sebagai joint session bagi dua lembaga perwakilan DPR 

dan DPD. Kewenangan antar dua lembaga perwakilan DPR dan DPD 

diseimbangkan dalam bentuk penyetaraan fungsi serta hak dari kedua 

lembaga legislatif. Selain disetarakan kewenangannya, diketahui bahwa 

fungsi dari kedua lembaga legislatif tersebut bertambah dengan adanya 

fungsi pengisian jabatan publik serta fungsi keterwakilan.  

3. Lembaga perwakilan pada suatu negara berdiri didasari oleh suatu 

konsep pembentukan lembaga perwakilan. Konsep lembaga perwakilan 

memiliki keterkaitan dengan bentuk lembaga perwakilan serta 

karakter/unsur perwakilan didalam parlemen. Bentuk lembaga 

perwakilan yang dikenal saat ini adalah bentuk unikameral dan 

bikameral, sedang unsur perwakilan memiliki 3 karakter yaitu 

perwakilan politik, perwakilan fungsional, perwakilan daerah. Terkait 

bentuk sebuah parlemen, unikameral memiliki keefektifan 

menghasilkan undang-undng lebih baik dari bikameral akan tetapi 

dalam hal kontrol pembuatan undang-undang bikameral lebih baik dari 

unikameral, bentuk parlemen bikameral yang nyaris sama kuat (strong 

bicameralism) akan lebih baik untuk menghindari deadlock pada proses 
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legislasi serta masih memilki fungsi kontrol internal antar lembaga 

perwakilan. Lembaga perwakilan akan lebih mewakili kehendak rakyat 

apabila memilki ketiga  unsur perwakilan yaitu perwakilan politik, 

perwakilan fungsional, dan perwakilan daerah.  

B. Saran 
Rekomendasi penulis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Lembaga perwakilan Indonesia membutuhkan penyempurnaan karena 

masih terdapat permasalahan di dalamnya. Penyempurnaan hanya dapat 

dilakukan dengan suatu perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) melalui 

Amandemen. Amandemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah 

sepatutnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang masih timbul di 

dalamnya salah satunya terkait lembaga perwakilan. 

2. Sebuah lembaga perwakilan merupakan suatu wujud nyata dari proses 

demokrasi yang bersumber dari rakyat, sehingga berjalannya lembaga 

perwakilan harus menggambarkan kedaulatan rakyat. Dikarenakan rakyat 

terdiri dari bermacam-macam latar belakang, parlemen perlu memiliki 

perwakilan yang bisa me-representatif-kan setiap aspirasi. Agar nantinya, 

segala aspek yang bersinggungan dengan rakyat dikelola oleh pihak yang 

benar-benar memahami, mengerti, serta memiliki solusi yang tepat. Hal ini 

mengingatkan perlunya keberadaan perwakilan fungsional dalam parlemen. 
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Meskipun berpeluang menimbulkan konflik kepentingan, lembaga 

perwakilan baik itu DPR atau DPD tetap harus satu pemikiran untuk 

mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa, dan bukan kesejahteraan 

golongan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


