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ABSTRAK
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat
terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat kepentingan
daerah dalam NKRI bisa diabaikan pemerintah. Penelitian ini membahas; (I), implikasi
keterbatasan f h g s i DPD terhadap kepentingan daerah &lam NKRI. (2), relevansi
mempertahankan dan penguatan fungsi DPD dalam NKRI, (3), upaya dan implikasi
peningkatan f h g s i DPD dalam menciptakan Parlemen bikameral efektif dalarn NKRI.
Tujuannya untuk; (I), mengungkap, mengetahui dan menganalisis implikasi
keterbatasan hngsi DPD terhadap kepentingan daerah dalam NKRI. (2), mengungkap,
mengetahui dan menganalisis relevansi mempertahankan dan penguatan fkngsi DPD
dalarn NKRI. (3), mengungkap, mengetahui dan menganalisis upaya dan implikasi
peningkatan hngsi DPD dalam menciptakan Parlemen bikameral efektif dalarn NKRI.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, memerlukan data primer
dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara clan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan; (I), keterbatasan fkngsi DPD, baik
di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran dalam sistem penvakilan Indonesia
membuat kepentingan daerah dalam NKRI dapat diabaikan pemerintah. Ini dapat dilihat
dari 196 keputusan DPD Periode 2004-2009 yang disampaikan kepada DPR dan
pemerintah, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan daerah dalam NKRI han ya
satu yang ditindak-lanjuti dan menjadi keputusan politik yakni; pertimbangan DPD
tentang RUU sumber daya perikanan. Di samping itu dapat pula dilihat dalam kasus; (a),
dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang sebagian besar tidak ditansfer pemerintah ke
daerah penghasil, (b), kasus penarikan kembali kewenangan pemerintah daerah otonom
oleh pemerintah di bidang pertanahan dan (c), kasus amputasi peran DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui revisi UU pemerintahan daerah. (2),
Sejarah Indonesia mencatat, pengabaian aspirasi dan kepentingan daerah oleh
pemerintah selalu menimbulkan ancaman integrasi bangsa seperti yang pernah dilakukan
GAM, Gerakan Papua Merdeka, RMS, PRRVParmesta, DVTII dan lain-lain. Untuk
menjaga keutuhan NKRI di masa mendatang, dipandang perlu mempertahankan
eksistensi DPD dan memberinya f h g s i yang layak seperti yang dimiliki suatu lembaga
perwakilan guna menciptakan Parlemen yang strong bicameralism terbatas di NKRT
karena ditinjau dari bentuk negara, kebijakan otonomi daerah, sejarah ketatanegaraan
Indonesia, wawasan nusantara, proses legislasi, sistem pemerintahan, jumlah dan
sebaran penduduk, ha1 itu hams dilakukan. (3), Penguatan fungsi DPD dapat dilakukan
dengan cara mengubah pasal -m1945 dan UU yang berkaitan dengan DPD secara
kelembagaan dalam menjalankan hngsinya sehingga; (a), dapat memperjelas sistem
perwakilan yang dianut NKRI, (b), membuat rasa persatuan daerah-daerah yang ada
dalam NKRI semakin mantap dan erat; (c), terciptanya cheks and balences dalam
pembuatan W ;(d), eksistensi DPD dalam forum MPR semakin kuat; (e), masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden lebih terjaga dan (f), menghemat anggaran negara.
Kata Kunci; Dewan Perwakilan Daerah, Negara Kesatuaan, Bikameral.
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ABSTRACT

Regional representative was formed to fight the aspiration and region interest in
national level. However, the function of regional representative is restricted, for
example, in legislation, monitoring, budgeting and election of public officer, so that
region interest could be ignored by centre government. The following objective of this
research was; first, to investigate and know the positive and negative impacts of
limitation the regional representative function on region interest within state unitary.
Second; to investigate and analyze relevance to keep going and strengthen the regional
representative function within state unitary, and third; to investigate and analyze efforts
and impact of enhancement of regional representative function in created the effective of
bicameral parliament in state unitary.
This research was normatively law, where were primary and secondary data
required. The data were collected through interview and literature study. Based on the
results of this study, we conclude as follows: 1) restricted of regional representative
function, as legislating, controlling, and budgeting in Indonesian representative system
make region interest can be ignored by center government. This is reflected out of 196
of regional representative decisions in period 2004 to 2009, that are given to house of
representative, only a decision was follow up by house of representative, namely, drafted
on fisheries resources law. So far, case of sharing budget of petroleum, pull returns of
the authority of local government in land, and lost of region house of representative roles
in held local governmental via constitutional revised. 2) The law constitution history of
Indonesia noted ignorance the region interest by center government rise threatened on
integration of state, for example, Aceh Independent Movement in Aceh, Papua
Independent Movement in Papua, South Moluccas Republic Movement in Moluccas,
etc. to keep state unitary of Indonesia in the future, existence of regional representative
necessary to be strengthened and given it function that reasonably to create strong
bicameral parliament limited in Indonesia because is sighted of state form, regions
autonomy policy, history of Indonesia law constitution, national archipelago, legislation
process, governance system, number and distribution of citizen has to be done. 3)
Strengthen of regional representative function could be done through changing sections
of constitution (UUD) 1945 and laws linked to DPD institutional when running function,
so that: a) it can clarify delegation system that followed of Indonesia, b) it make region
unity lead to solid, c) it create check and balance in making law, d) existence of regional
representative in MPR's forum get strength, e) President and Vice President position to
be looked after, and (f ), economizing state budget.
Key words: regional representative, unitary state, bicameralism.

xix

B-AB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Unsur keterwakilan daerah (regional representatives) di lembaga
perwakilan Indonesia sudah ada semenjak awal kemerdekaan hingga saat ini.
Sebelum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diubah, unsur keterwakilan daerah
(regional representatives) diakomodasi melalui Utusan Daerah di Mejelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Utusan Daerah yang ada
di MPR RI tersebut seharusnya bertugas memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kenyataan men-mjukkan
sebaliknya, Utusan Daerah yang ada di MPR RI masa itu tidak mampu
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional karena
sistem politik yang diciptakan pemerintah kala itu yakni; pertama, membuat
peraturan perundang-undangan yang memungkinkan anggota MPR RI dari unsur
Utusan Daerah diisi oleh jajaran pejabat-pejabat penting di daerah, misalnya
Gubernur, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Kepala Kepolisian
Daerah (Kapolda), Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan lain sebagainya.' Kedua,
undang-undang (UU) memberikan kewenangan pemilihan Utusan Daerah yang
akan duduk di MPR RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
propinsi? yang nota bene anggotanya berasal dari partai politik. Akibat dari
pengisian anggota MPR RI yang berasal dari unsur Utusan Daerah yang seperti '

' Misalnya UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD.
oleh DPRD tingkat I (Propinsi)."

ib,'-pmai politik yang menguasai mayorits ktSrsi DPRD Propinsi dapat
memasukkan kadernya menjadi anggota MPR RI melalui Utusan Daerah.
Konsekuensi logis dari sistem politik yang diciptakan pemerintah di atas,
Utusan Daerah yang ada di MPR RI pada masa lalu cenderung memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan partai politik tertentu dan kelompok masyarakat tertentu
dari pada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya
sehingga kepentingan daerah terabaikan dalam panggung politik nasional dalam

kurun waktu yang cukup lama. Ketika aspirasi dan kepentingan daerah diabaikan
atau terabaikan dalam panggung politik nasional, pemerintah daerah dan rakyat
yang ada di daerah-daerah merasa pemerintah pusa: berlaku tidak adil sehkgga
rakyat yang ada di beberapa daerah melakukan tuntutan dan pemberontakan yang
mengarah kepada disintegrasi bangsa seperti yang pernah dilakukan Aceh, Irian
Jaya (Papua), Riau dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang meminta merdeka, lepas
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
0leh karena itu, dalam rangka untuk mencegah disintegrasi bangsa serta
meningkatkan peran serta daerah dalam menentukan arah kebijakan politik
nasional di masa mendatang maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
melalui perubahan ke tiga UUD 1945, sebagai wadah untuk memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional yaitu kepentingan daerah yang
selaras dengan kepentingan nasional. Dengan demikian terlihat bahwa gagasan
awal pembentukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk
menjaga integrasi bangsa, sama dengan gagasan pembentukan sistem perwakilan

unhk melinduiigi Eiiiiula federa~i.~
Di samping itu juga ingin meroiribak sistern
perwakilan Indonesia dari sistem perwakilan satu kamar (unicameral) menjadi
sistem perwakilan dua kamar (bicameral) seperti di Arnerika Serikat yang terdiri
dari Senat sabagai.perwakilan Negara-Negara Bagian (regional representatives)
dan House of Representatives (DPR) sebagai perwakilan dari seluruh-rakyat
(political representatives).4
Namun kalau kita perhatikan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) UUD 1945 yang
semula berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undang" yang kemudian
diubah menjadi, "Maj elis 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," menyebabkan
gagasan perombakan sistem perwakilan Indonesia dari sistem perwakilan satu
kamar (unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral) gagal.
Dalam sistem perwakilan dua kamar (bicameral), DPR seharusnya sebagai
kamar (chamber)' pertama mewakili seluruh rakyat Indonesia (political
representatives) dan DPD sebagai kamar (chamber) kedua mewakili daerahdaerahlwilayah propinsi (regional representatives) yang ada di NKRI. Namun
kontruksi Pasal2 ayat ( 1 ) UUD 1945 hasil perubahan sebagaimana disebutkan di
atas tidak menempatkan DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar

K. C.Wheare, (1967), Legislature, London, Oxford University Press, hlm., 205.
Manan, (2003), D M , UPU dun MIJK dalam UUD 1945 Baru, l?H U l l Yress,
Yogyakarta, hlm., 53. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, (2004), Format Kelembagaan Negara dun
Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, F H . LIII Press, Yogyakarta, hlm., 17.
' Baglr

k a u a di lembaga perwsikilan Indonesia. Jika DPR dan DPD dikontruksikan
sebagai dua kamar terpisah di lembaga perwakilan Indonesia, nama wadah yang
digunakan untuk kedua kamar parlemen tersebut apabila menjalankan tugas dan
fimgsinya secara bersama-sama tetap bisa MPR karena nama MPR sudah lazim
bagi Bangsa Indonesia.
Sistem perwakilan dua kamar (bicameral) ini, selain dipraktekkan di
negara-negara bersusunan federasi juga dipraktekkan di lingkungan negara-negara
bersusunan kesatuan (unitary) misalnya di Inggris, Belanda, Prancis, Filipina,
Thailand, Jepang dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menjaga keutuhan
wilayah negara, melindungi etnik dan kepentingan khusus golongan t e r t e n t ~ . ~
Namun untuk menyebut sistem perwakilan di NKRI dengan sistem perwakilan
dua kamar (bicameral) masih dipertanyakan, mengingat dalam sistem perwakilan
dua kamar (bicameral) masing-masing kamar (chamber)mempunyai kewenangan
seimbang, yang dijalankan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Di
samping itu, antara kamar pertama dan kamar kedua mempunyai kedudukan
sederajat antara satu sama lain, baik secara politik maupun secara legi~latif.~
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) UUD 1945 hasil perubahan, DPD
memang mempunyai kedudukan sederajat dengan DPR. Akan tetapi, keduanya
mempunyai fungsi7 yang tidak setara. DPR menurut UUD 1945 dan UU Nomor

5

Samuel C. Patterson & Anthony Mughan, (1999), Senat; Bicameralism in the
Contemporary Word, Oshio State University, hlm., 10.
Jirnly Asshiddiqie, (1996), Pergumulan Peran Pemerintah dun Parlemen dalam
Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, hlm.,37.
Kata Fungsi berasal dari bahasa Inggris Function dan dalam bahasa Belanda dikenal

'

melimpahkan tanggung jawab. Sedangkan tugas dapat disamakan dengan mission, sesuatu yang

27 Tahuh 2009 mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran
serta mempunyai berbagai macam kewenangan lain dalam menentukan arah
kebijakan pembangunan nasional. Sebaliknya, DPD mempunyai fungsi legislasi,
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran sangat terbatas yakni; pertama fungsi
legislasi. Fungsi legislasi yang dimiliki DPD hanya sebatas dapat mengajukan
RUU kepada DPR yakni; RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D ayat (1)
UUD 1945). Kemudian ikut membahas RUU tertentu bersama DPR' yakni; RUU
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama (Pasal 22D ayat (2) UUD 1945). Sedangkan kewenangan
memutus atau menetapkan RUU menjadi UU tetap ada di tangan DPR dan
~ r e s i d e n Kedua,
.~
fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPD
hanya sebatas pengawasan terhada~pelaksanaan W mengenai otonomi daerah,
-

- pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
wajib dilaksanakan. Lhat Paimin Napitupulu, (2007), Menuju Pemerintahan Perwakilan,
Bandung, Alumni, hlm., 22-24.
Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) dan (3) W. No. 22 Tahun 2003 yang kemudian diubah
dengaan W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, keikutsertaan DPD
aan remenntah hanya pada tahap
Lihat Pasal20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasii perubahan pertama.

pengelolaan siidjer dajG alam dan surnber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Hasil
pengawasan tersebut hams diberikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. (Pasal
22D.ayat (3) UUD 1945). Ketiga, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang dimiliki
DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal23
ayat (3) UUD 1945). Selain tiga fungsi di atas, DPD masih mernpunyai
kewenangan lain yang juga sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 23E
ayat (2) dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 yakni; menerima hasil pemeriksaan
keuangan negara yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK.
Fungsi DPD di atas jika dihubungkan dengan fungsi lembaga penvakilan
terlihat tidak lazim karena sebagai suatu lembaga perwakilan, mestinya DPD
diberi fungsi yang layak, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran.
Di bidang legislasi, lembaga 'perwakilan dikatakan mempunyai fungsi legislasi
yang menentukan jika lembaga penvalulan bersangkutan diberi kewenangan
untuk mengajukan RUU, ikut membahas dan menetapkan R W menjadi UU, baik
secara mandiri maupun bersama-sama dengan pemerintah.'OKemudian, di bidang
anggaran, lembaga perwakilan dapat dikatan memiliki fungsi budgeting yang kuat
apabila lembaga perwakilan tersebut diberi kewenangzn untuk membahas,
mengamandemen dan menetapkan RUU APBN yang diajukan pemerintah

*
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menjadi UU." Selkj-utnya, di biding pengawasan, lembaga perwakilan dikatakan
mempunyai fungsi pengawasan yang baik apabila lembaga perwakilan
bersangkutan diberi kewenangan konstitusional melakukan pengawasan langsung
.

.

terhadap pernerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kernudian, ji ka
dalam melakukan pengawasan tersebut lembaga perwakilan menemukan indikasi
pemerintah melakukan pelanggaran hukum, maka kepada lembaga perwakilan
tersebut diberi pula kewenangan untuk menindak-lanjuti hasil temuannya. Oleh
karena itu, kepada lernbaga perwakilan diberikan berbagai macam hak seperti hak
interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan bahkan hak menyatakan
mosi tak percaya kepada pemerintah (dalam sistem pemerintahan parlementer)
agar di kemudian hari penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan
pemerintah tidak terulang kernbali."
Fungsi ideal lembaga perwakilan seperti di atas tidak dimiliki DPD
sebagai representasi daerah di lembaga perwakilan Indonesia. Sebaliknya, DPD
mempunyai fungsi sangat terbatas atau sangat sumir sebagaimana disebut
sebelumnya. Keterbatasan fungsi yang dimiliki DPD di atas, menurut Subardjo
terjadi karena kekuatan politik yang ada'di MPR R1 tidak mau memberikan fungsi
yang seimbang kepada DPD dan DPR dalarn penerapan sistem Parlemen
bikameral.13 Sedangkan menurut Dahlan Thaih d m Palguna ha1 itu sengaja
diciptakan MPR hasil pernilu 1999 karena ada kekhawatiran, jika DPD diberi

Ibid, hlm., 324.
Ibid, hlm., 325-326.
l 3 Subardjo, (2008), DPD Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun I945 dun
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fungsi yang h a t , setara dengan fungsi yang dirniliki DPR maka suatu saat
dikhawatirkan tercipta otonomi h a t bagi daerah-daerah otonom yang ada di
NKRI. Otonomi kuat yang dimiliki daerah otonom di NKRI dipandang MPR
dapat mknbahayakan eksistensi NKRI itu sendiri karena anggota DPD yang notabene-nya merupakan perwakilan daerah-daerah propinsi di NKRI, dipastikan akan
selalu memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing di atas kepentingan
nasional.14
Konsehensi logis dari keterbatasan fungsi yang miliki DPD saat ini,
menyebabkan DPD tidak dapat berperan banyak menentukan arah kebijakan
pembangunan nasional, termasuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
daerah yang diwakilinya di tingkat nasional15 sehingga kepentingan daerah dalarn
kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mulai terabaikan atau dapat diabaikan
begitu saja oleh pemerintah seperti dalam kasus di bawah ini.
Pertama, kasus dana bagi hasil minyak dan gas (migas). Dalam kasus dana
bagi hasil migas, pemerintah tanpa a l a k yang jelas, dari tahun 2008 hingga
tahun 2010 tidak mentransfer sebagian besar dana bagi hasil migas kepada
daerah-daerah penghasil migas di ~ndonesiayang jumlahnya mencapai 6,128
triliun rupiah. Akibatnya, pembagunan di daerah-daerah penghasil migas
sebagaimma disahk-m dalam APBD masing-masing daerah tidak berjalan dengan

l4 Menurut Palguna, anggota MPR Utusan Daerah dari Propinsi Bali periode 1999 sld
2004, pembatasan jumlah anggota DPD yang tidak boleh melebihi sepertiga jurnlah anggota DPR
seperti yang termaktup dalam Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 hasil pembahan, mempunyai tujuan
agar dalarn pengambilan keputusan politik, di mana DPD ikut berperan serta di dalamnya, tidak
terlalu didominasi oleh kepentingan daerah sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Palguna,
(2003), Mendialogkan Pusat dan Daerah, Bali Post, Edisi Jum'at, tanggal 18 Juli 2003 hlm., 4.
akarta paaa tanggal 23 Maret
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Subardjo, (2008), Op. Cit.,hlm., 12.

baik sebagaimana direnctinakan.I6 Padahal, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, daerah
penghasil mmpunyai hak atau mendapatkan bagian sebanyak 15% dari 'total
penghasilan minyak bumi dan 30% dari total penghasilan gas burni yang
diperoleh pemerintah.

Kedua, semenjak reformasi, otonomi daerah di NKRI diterapkan
berdasarkan W Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintah Daerah yang
kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. UU pemerintah daerah di
atas memberikan sejurnlah urusan wajib yang hams dilaksanakan oleh pemerintah
daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota. Namun, sebagian urusan
wajib yang dimiliki pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupatenkota
sebagaimana diberikan UU di atas, ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah.
Contoh urusan pernerintahan yang ditunda ini adalah kewenangan pemerintah
an
RI Nomor 34 Tahun
daerah di bidang pertanahan berdasarkan ~ e ~ u t u s Presiden
2004 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan juga berdasarkan
Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 t e n k g Badan Pertanahan Nasional
Republik 1ndonesia.17

'Ketiga, melalui revisi UU Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah pusat
memangkas secara drastis peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di
r6 "Pusat Mulai Cair Dana Bagi Hasil Migas Secara Bertahap," Riau Pos, Edisi Sabtu,
tanggal 20 Februari 2009, hlm., 21 dan 32.
l7 Winahyu, (2009), Pelabanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah
Menurut UUD 1945, Disertasi pada Program Doktor (S3) I h u Hukum, Fakultas Hukum,
., 11.
Murhalm, (2009),
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g pertanahan, Surabaya, Laksbang Justitia,
hlm., 17-18.

daerah misalnya dalam ha1 me-nsahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang sebelumnya tidak perlu mendapat persetujuan dari pemerintah
pusat, dan juga dalam ha1 pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya.
Menurut

penulis,

pemerintah

dapat

mengabaikan

aspirasi

dan

kepentingan daerah dalam NKFU beberapa tahun belakangan ini salah satunya
disebabkan karena DPD sebagai lembaga resmi yang bertugas memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional memiliki h g s i sangat surnir
dan terbatas. Sebaliknya, jika DPD mempunyai fungsi yang kuat atau hampir
setara dengan fungsi yang dirniliki DPR di lernbaga perwakilan Indonesia maka
penulis meyakini kepentingan daerah dalam NKRI tidak dapat diabaikan begitu
saja oleh pernerintah karena DPD sebagai lembaga negara yang secara khusus
bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional
berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak akan tinggal d i m jika
kepentingan daerah yang diwakilinya diabaikan pemerintah.
Oleh karena itu, agar DPD senantiasa dapat memperjuangkan aspirasi
dan kepentingan daerah dalam NKRI, DPD menghendaki penguatan fungsinya
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu dilakukan DPD dengan cara
mengajukan usul perubahan terhadap ketentuan Pasal22D UUD 1945 pada tahun

2007 kepada-MPR. Namun, usul tersebut mendapat tanggapan beragam dari
berbagai kalangan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
anggota DPR-MPR RI sehingga terjadi pro dan kontra.
Pihak yang pro terhadap penguatan fungsi DPD melalui proses

yakni; didukung oleh 128 orang anggota DPD dan juga mendapat dukungan dari

106 anggota DPR dari berbagai macam fiaksi dan partai politik18serta didukung
pula oleh masyarakat, terutama kalangan perguruan tinggi dan komunitas pengajar
hukum tata negara serta LSM penggiat demokrasi.lg
Sedangkan pihak yang kontra terhadap penguatan h g s i DPD adalah
sebagian besar anggota MPR yang berasal dari anggota DPR karena mereka
mendapat tekanan dari fraksi dan partai politik ternpat mereka bernaung seperti
yang dilakukan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional

PAN)^' dengan

alasan; pertama, usul DPD terlalu parsial, jika diteruskan dapat menimbulkan
kenunitan sistem ketatanegaraan. Kedua, waktu untuk melakukan perubahan
UUD 1945 dianggap kurang tepat karena (waktu itu) pemilu 2009 sudah dekat.21
Pro dan kontra terhadap perubahan kelima UUD 1945 di atas akhimya
menyebabkan usul perubahan UUD 1945 yang diajukan DPD gaga1 dilaksanakan
sehingga fungsi DPD sampai sekarang masih tetap sumir dan terbatas seperti yang
terdapat dalam UUD 1945 hasil perubahan, yang implikasi negatifnya terhadap
kepentingan daerah dal am NKRI mulai dirasakan belakangan ini seperti pada
.

beberapa kasus di atas.
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'' http://www.pk-sejahtera-org.Diakses tanggal 4 April 2010.
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Pada awalnya, dukungan terhadap usulan perubahan kelima UlJD 1945 ditanda tangani
oleh 234 anggota MPR. Namun sebelum waktu usulan tersebut berakhir, 106 anggota MPR yang
berasal dari anggota DPR menarik kembali dukungan mereka sehingga tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur Pasal 37 ayat ( I ) UUD 1945. Bandingkan Moh. Mahfud MD,
IYO,, ersi isu,~a-kirh,
Kajawali Press, hlm., 181.
2
.
.
.
c
o uiaicses tanggal
m
4 April. 2010.
2' Moh. Mahhd MD, (2009), Konstitusi...,Ibid, 18 1.

Narnun demikian, walaupun dalam kondisi h g s i yang sangat sumir dan
terbatas, DPD tetap menjalankan fbngsinya sebagai representasi daerah di tingkat
nasional. Hal ini dapat dilihat dari kinerja DPD semenjak dibentuk pertama kali
hingga saat ini (2010). Dari tahun 2005 hingga akhir tahun 2010, DPD telah
melahirkan sebanyak 248 buah keputusan yang semuanya berkaitan dengan
kepentingan daerah dalam N K R I . ~Keputusan-keputusan
~
yang dibuat DPD
tersebut, semuanya telah disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti, namun
hanya satu yang menjadi keputusan politik yang bersifat mengikat yakni,
pertimbangan DPD tentang RUU sumber daya perikanaan, sedangkan sisanya
tidak diketahui n a ~ i b n ~ a . ~ ~
Kondisi demikian menimbulkan wacana dalam masyarakat, lebih baik
membubarkan DPD dari pada mempertahankannya seperti kondisi ~ e k a r a n ~ . ~ ~
Mempertahankan DPD seperti kondisi sekarang dinilai menghambur-hamburkan
uang negara karena setiap tahun anggaran, secara kelembagaan DPD mendapat
alokasi anggaran kurang lebih sebanyak 2 trilyun rupiah.25Di sarnping itu, hakhak yang dirniliki Ketua DPD, Wakil Ketua DPD dan anggota DPD, misalnya
gaji, tunjangan dan pasilitas lain yang diberikan negara, sama dengan yang
dimiliki Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR, padahal antara
keduanya memiliki furigsi berbeda. N a m n jika DPD dibubarkan, berarti kita
mengingkari amanat reformasi karena salah satu amanat reformasi yang dimotori

22 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas DPD RI yang Telah Disampaikan kepada DPR RI,
Sekjen DPD RI,Jakarta, 20 10.
"DPD Sulit Perjuangkan Aspirasi Daerah di Pusat," Riau Pos, Edisi Selasa, tanggal 2 1
Desember 2010, hlm, 32.
24 Jawa Pos, Edisi 22 Februari 2007. lihat juga Riri Nauiyah, (2007), MPR RI; Kajian
1 ernaaap r r o a u numm
~
dun Yrosfek dl Masa Uepan, Jogyakarta, bH b
UPU KI, (2009); Memoar Lima Tahun Masa Bakti Pimpinan Kelompok DPD di MPR
RI 2004-2OQ9, Jakarta, Kelompok DPD di MPR Illj hlm., 1 1.

-. .

mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 yakni perlu perluasan peran serta daerah
dalam pembangunan nasional yang salah satunya diwujudkan oleh DPD.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas tampak bahwa pernasalahan
pokok penelitian ini adalah kepentingan daerah dalam NKRI dapat diabaikan
begitu saja oleh pemerintah karena DPD yang nota-benenya adalah lembaga
negara yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat
nasional, memiliki fungsi sangat surnir dan terbatas. Pennasalahan pokok ini lebih
lanjut dielaborasi menjadi tiga pertanyaan penelitian di bawah ini:
1. Bagaimana implikasi keterbatasan fungsi DPD terhadap kepentingan

daerah dalam NKRI?
2. Apakah dengan keterbatasan fungsi yang diberikan UUD 1945

kepada DPD, keberadaan DPD masih relevan untuk dipertahankan
dalam sistern perwakilan di NKRI?
3. Bagaimana upaya dan implikasi peningkatan fungsi DPD dalam

menciptakan Parlemen bikameral dalam NKRI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian
ini sebagai berikut;

..

.

.

*

keterbatasan fungsi DPD terhadap kepentingan daerah dalarn NKRI.

.

b. Untuk mengungkap, mengetahui dan ienganalisis apakah dengan
keterbatasan fungsi yang diberikan UUD 1945 kepada DPD,
keberadaan DPD masih relevan untuk dipertahankan dalam sistern
perwakilan di NKRI.
c. Untuk mengungkap, mengetahui dan menganalisis upaya dan
implikasi peningkatan fungsi DPD dalarn menciptakan Parlemen
bikameral efektif dalam NKRI.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini minimal ada dua macam yakni manfaat praktis dan
manfaat teori tis.
a. Manfaat praktis yakni; (I), untuk memperoleh gelor derajat doktor
pada Program Doktor (S3) llmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogyakarta. (2),
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan berbagai pihak, terutama para
penyelenggara negara dalam mengembangkan fungsi dan kewenangan
DPD dalam sistem perwakilan di NKRI pada masa yang akan datang.
b. Manfaat teoritis yakni; mengembangkan ilmu pengetahuan hukum,
khususnya ilmu pengetahuan hukum tata negara.

D; Orisinilitas Penelitian
Setelah DPD terbentuk melalui pemilu 2004 dan pemilu 2009, terdapat
sil penelitian, baik berupa tesis maupun disertasi yang secara khusus
membahas tentang DPD dari berbagai macam sudut pandang. Namun, penelitian

tersebut menurut hemat penulis belum ada satupun yang secara khusus membahas
tentang implikasi keterbatasan fungsi DPD terhadap kepentingan daerah dalam

NKRI. Penelitian-penelitian tersebut adalah;
Pertama, buku Reni Dwi Purnomowati berjudul "Implementasi Sistem
Bikameral Dalam Parlemen ~ndonesia.'~
Buku yang berasal dari Tesis Reni Dwi
Purnomowati di Program Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini
membahas tentang konsepsi parlemen bikameral dan irnplementasinya di berbagai
negara, seperti di Arnerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Australia, Jepang,
Belanda, Venezuela, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kemudian
konsepsi parlemen bikameral yang terdapat di beberapa negara di atas
dibandingkan Reni Dwi Purnomowati dmgan parlemen bikameral yang
dipraktekkan Indonesia ketika berlakunya Konstitusi RIS dan UUD 1945 hasil
perubahan. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reni Purnomowati berkesimpulan
bahwa sistem bikameral yang dianut Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil
perubahan tidak sama dengan sistem bikameral yang terdapat di beberapa negara
di atas karena DPD saat ini mempunyai peran kurang penting sehingga tidak dapat
menjalankan fungsi checks and balances dengan sempurna. Hal ini menurut Reni
Dwi Purnomowati disebabkan karma DPD tidak mernpunyai hak veto terhadap

RUU. DPD hanya mempmyai hak usul, hak memberikan pertimbnngan dan
pengawasan dalam bidang tertentu yang selanj-utnya diberikan kepada DPR dan
sifatnyi tidak mengikat. Kewenangan DPD seperti ini mmurut Reni Purnomowati

'"Reni Purnomowati, (2005), Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen
Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta.

dapat merugikan kepentingan daerah jika DPR dan Presiden tidak aspiratif
terhadap kepentingan daerah.
Kedua, buku John Pieris dan Aryanti Baramuli berjudul "Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Studi, Analisis, Kritik dan Solusi Kajian
Hukum dan ~ o l i t i k . ~Buku
'
yang berasal dari Tesis Aryanti Baramuli di Program

Magister (S2) Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini membahas tentang
fungsi dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitiannya, Aryanti Baramuli dan John Pieris berkesimpulan
bahwa fungsi dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
kurang mencukupi sebagai lembaga negara dan penvakilan daerah karena tidak
diberikan oleh UUD 1945 dan UU. Di samping itu, DPD juga tidak diberi
kewenangan konstitusional untuk memberikan pendapat kepada Mahkamah
Konstitusi (MK) bahwa Presiden dadatau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum be.rupa penghianatan terhadap negara, melakukan korupsi,
penyuapan, melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden d d a t a u Wakil Presiden.
Ketiga, hasil penelitian Disertasi Subardjo pada Program Doktor (S3) Ilmu

Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Jogyakarta tahun 20CS dengan judul "DPD hfenurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bhmeral Dalam Lembaga
.~~
Subardjo ini membahas tentang; (I), latar
Perwakilan ~ n d o n e s i a Penelitian

'' -John.. Pieris
dan Aryanti Baramuli
. .. . --...
. ..- ..
, ,.,

(2006), Dewan Perwakilan Daerah Republik

..

..

lndonesza; atudz, Analms, U Z I I K aa aorusr n
a
j
]
a.
'"Subardjo, (2008), DPD Menurut UUU Negara Kepubizk lndonesza ~ a h u ni945 cian
Penerapan Sistem Bfkameral Dakm Lembaga Perwakilan Indonesia, Disertasi Pada Program

belakang ditetapkannya DPD dalam UUD 1945. (2), mengapa DPD tidak diberi
kewenangan yang sama dengan DPR dalam penerapan sistem bikameral menurut
UUD 1945. (3), bagaimana prosfek DPD dalam penerapan sistem bikameral di.
.

Indonesia pada masa mendatang.
.

Berdasarkan hasil penelitiannya Subardjo berkesimpulan bahwa; (I), latar
belakang ditetapkannya DPD dalam UUD 1945 karena Utusan Daerah yang ada
di MPR dahulunya tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil daerah sehingga
ada usul agar Utusan Daerah ditingkatkan menjadi institusi yang representatif,
mencerminkan ketenvakilan daerah. (2), DPD tidak diberi kewenangan yang sama
dengan DPR dalam penerapan sistem bikameral menurut UUD 1945 karena
kekuatan politik yang ada di MPR tidak mau memberikan. Hal ini tidak sesuai
dengan usulan Tim Ahli PAH I BP MPR dan tujuan awal dibentuknya DPD. (3),
DPD dalam sistem penvakilan bikameral berdasarkan UUD 1945 menurut
Subardjo tidak akan bertahan lama karena; (a), kewenangan legislasi DPD dan
DPR tidak sesuai dengan ruh sistem bikameral sehingga terus menimbulkan
perdebatan berkepanjangan. (b), Demokrasi yang masih dalam transisi
menyebabkan kedudukan MPR sebagai wadah DPR dan DPD tidak jelas, apakah
sebagai joint session atau berdiri sendiri. (c), kewenangan DPR dan DPD belum

mampu menciptakan checks and Balances antara satu sana lain sehingga
perdebatan akan terus mengelinding. (d), kekuatan politik ymg sekarang berkuasa
belum tentu di masa mendatang masih bisa berkuasa dan apabila terjadi
pergeseran kekuatan politik, sistem penvakilan dua kamar dapat saja diubah
VoMor (S3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(UII), Yogyakarta.

berdasarkan kekuatan politik baru. (e), usulan amandemen UUD 1945 selalu
dikumandangkan DPD, mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berbagai
kekuatan politik.
Keempat, hasil penelitian Disertasi Fatmawati pada Program Doktor Ilmu

Hukum Universitas Indonesia (UI) dengan judul "Stuktur dan Fungsi Legislasi
Parlemen dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia
dan Berbagai ~ e ~ a r Disertasi
a . ~ ~ Fatmawati ini mernbahas tentang; (I),

Bagaimana pengaturan struktur dan h g s i legislasi parlemen menurut UUD 1945
dan Konstitusi RIS. (2); Mengapa terjadi perubahan pengaturan struktur dan
h g s i legislasi parlemen dalam UUD 1945 dan Konstitusi RIS. (3); Bagaimana
pengaturan dalam UUD di berbagai negara yang menggunakan sistern
multikameral dalam ha1 struktur dan fungsi legislasi parlernen. (4); Bagaimana
implikasi pengaturan struktur dan fungsi legislasi parlemen dalam UUD 1945
terhadap pelaksanaan fungsinya sebagai pembentuk UU.
Berdasarkan hasil penelitiannya Fatrnawati berkesimpulan bahwa; (1);
pengaturan struktur parlemen dalam UUD 1945 berdasarkan analisis kewenangan
formal, metode seleksi dan kategori warga negara yang diwakili oleh DPR, DPD
dan MPR adalah medium-strength tricameralism karena menurut Fatmawati
ketiga kamar dalam parlemen RI tersebut memiliki karakteristik asimetris dar,
inkongruen. Ketiga kamar memiliki kewenangan yang tidak setara dan kategori
warga negara yang diwakili oleh DPR, DPD dan MPR berbeda satu sama lain.
IVamun jika struktur parlemen menurut UUD 1945 dianalisis berdasarkan fungsi

- .

egrslasl rarlemen dengan Srstem
~uirikamerai;Srud1 rerbanurngan Antara lndonesia dun Berbagai Negara, Disertasi pada
Program Pascasajana Fakultas Hukum UI, Jakarta.

legislasi dalam arti luas (benvenang membuat UUD dan W ) maka struktur
parlemen Indonesia menggunakan sistern trikameral yang terdiri dari D m , DPD
dan MPR. Seb,aliknyajika dianalis berdasarkan fungsi legislasi dalam arti sempit
maka struktur parlemen menurut UUD 1945 adalah weak bicamera!km karena
hanya DPR dan DPD .yang benvenang membentuk UU dengan kewenangan yang
tidak setara. (2), Terjadinya perubahan pengaturan struktur dan fungsi legislasi
parlemen dalam W D 1945 menurut Fatrnawati dilatarbelakangi oleh perubahanperubahan terkait sistem ketatanegaraan meliputi yakni; memperkuat sistem
pemerintahan presidential, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung oleh rakyat yang memerlukan penataan ulang terhadap kedudukan dan
fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, memperkuat fungsi DPR sebagai
lembaga legislatic demokratisasi lembaga perwakilan melalui pemilihan
anggotanya oleh rakyat, mempertegas kedudukan TNIPolri sebagai alat
pertahanan dan keamanan negara sehingga anggota TNI/Polri aktif tidak boleh
menjadi anggota lembaga penvakilan dan terakhir karena perkembangan di daerah
yang memerlukan dibentuknya kamar tersendiri yang mewakili daerah di
parlemen agar dapat memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI,
memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan
zkomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perurnusan kebijakaa
nasional berkaitan dengan negara dan daerah serta mendorong percepatan
demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. (3);
Berdasarkan studi komparasi Fatmawati menyatakan; dari 192 negara anggota
nn

DZ

. .

ningga saar ini, 42 negara menggunaan

sistem unikameral, 1 negara menggunakan sistem satu setengah kamar, 74 negara
menggunakan sistem bikameral, 2 negara menggunakan sistem trikameral dan 1
negara menggunalr-an sistem pantakameral. Hal ini menurut Fatmawati
menunjukkan bahwa struktur parlemen berkamar tiga atau lebih merupakan ha1
yang lazim karena digunztkan oleh beberapa negara. Pada negara-negara yang
memiliki sistem multikameral, dibentuknya kamar lain selain kamar yang
benvenang membentuk W dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu
yaitu; sebagai lembaga negara tertinggi yang berfungsi sebagai lembaga pengawas
tertinggi dan untuk mewakili kategori warga negara yang berbeda dari kamar
pertama dan kedua. Namun demikian lanjut Fatmawati, jika struktur parlemen
tersebut dianalisis berdasarkan fungsi legislasi dalam arti sempit (pembuat UU)
maka secara umum struktur parlemen hanya mengenal sistem unikameral dan
bikameral. Ethiopia dan Agypt memiliki struktur parlemen dua kamar tetapi yang
berwenang membentuk UU hanya karnar pertama saja, begitu juga dengan
konstitusi Cina 1946 (sebelum diamandemen tahun 1994) mengenal struktur
parlemen tiga kamar, namun kamar yang berwenang membentuk UU hanya
kamar pertama yakni Legislative Yuan. Selanjutnya, Afganistan (Konstitusi 2004)
dan Yugoslavia (Konstitusi 1963) memiliki struktur parlemen tiga kamar dan lima
kamar, namun mekanisme hubungan antaril kanar dalam pembentukan UU hanya
terdapat antara dua kamar dan hanya Afrika Selatan (Act 110 of 1983) yang
mengatur mekanisme hubungan ketiga kamar dalam parlemennya dalam ha1
pembentukan UU apabila terjadi perbedaan pendapat terhadap RUU yang akan
an wags negara yaitu golongan kulit putih, icuiir

berwarna dan India. (4); Menurut Fatmawati, pengaturan struktur dan fungsi
legislasi parlemen dalam UUD 1945 membatasi kewenangan DPD karena DPD
hanya berwenang mengusulkan dan membahas RUU tanpa memiliki voting right
(hak menolak). Di samping itu, DPD juga hanya dapat menyampaikan hasil
pengawasan yang dilakukannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindak lanjuti tanpa dapat meminta penjelasan langsung terkait h a i l
pengawasan yang dilakukannya kepada pernerintah. Implikasinya menurut
Fatmawati, DPD sulit mengwujudkan latar belakang yang menjadi tujuan
pembentukan DPD. Kewenangan DPD yang terbatas menjadi lebih terbatas lagi
dalam pengaturan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD dan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan serta dan Tata Tertib DPR maupun Tata Tertib DPD.
Pembatasan kewenangan DPD dalam kegiatan pembentukan UU menurut
Fatmawati dapat dilihat dalam pengusulan dan pembahasan RUU. Dalam
pengusulan RUU, RUU yang akan dibahas hanya ditentukan berdasarkan
pembahasan antara DPR dan pemerintah yang kemudian ditetapkan dalam
program legislasi nasional (Proglegnas), di luar yang sudah ditetapkan dalam
Proglegnas hanya dapat dilakukan jika diusulkan oleh DPR dan Pemerintah, tidak
termasuk oleh DPD. Selanjutnya dalam ha1 pembahasan RUU, merupakan
kewenangan DPR untuk menentukan apakah RUU yang dibahas berkaitan dengm
kewenangan DPD sehingga penenturn kriteria RUU yang berkaitan dengan
kepentingan daerah merupakan wewenang mutlak DPR. Pembahasan antara DPR

p
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dalam ha1 terjadi pembahasan maka jumlah anggota DPD yang diundang dibatasi
113 anggota DPR, DPD hanya dapat menyampaikan pandangan dan pendapat
dalam bentuk tertulis pada pembahasan tingkat I, dan tidak diikutsertakan lebih
lanjut dalam pembentukan UU antara DPR dan Pemerintah.

.
Disertasi Abd. Rahman pada Program
.

Kelima, hasil penelitian

Pascasarjana llmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan judul,
"Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem
Penvakilan ~ n d o n e s i a . "Penelitian
~~
Abd. Rahman ini membahas empat masalah

pokok yakni; (I), Apa yang menjadi dasar gagasan pembentukan DPD. (2);
Dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah, apakah DPD
menjalankan fungsi legislasi dalam sistem perwakilan Indonesia. (3); Apakah
kewenangan konstitusional DPD singkron dengan gagasan pembentukanDPD. (4);
Sistem perwakilan apakah yang dianut Indonesia pasca perubahan UUD 1945?
Berdasarkan hasil penelitiannya Abd. Rahman berkesimpulan bahwa; (I),
gagasan pembentukan DPD dapat dilihat dari dua aspek yakni filosofi dan yuridis.
Dari aspek filosofis DPD dibentuk dengan maksud menjamin keutuhan NKRI.
Hal ini disebabkan praktek penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru
sangat sentralistik dan refiesif sehingga melahirkan berbagai gerakan daerah yang
i
NKRI. Sebagai upaya untuk rnencegah
menuntui berdiri sendiri d ~ inisgrasi
disintegrasi NKRI dari berbagai gerakan saparatis di berbagai daerah, maka
dibentuk DPD untuk mengakomodir aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran
strategis kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal'"Abd. Rahman, (2006), Kedudukan dun Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Dalam Sistem Perwakilan Indonesia, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas
Hukurn Universitas Airlangga, Surabaya.

soal terutama yang berkaitan langsung dengan daerah sehingga kedudukan DPD
secara kelembagaan adalah wujud representasi daerah. Sedangkan dari aspek
yuridis, gagasan pembentukan DPD dipertegas status hukurnnya melalui
perubahan I11 dan perubahan IV UUD 1945 yang tersebar dalam Pasal22C, Pasal
22D dan Pasal 2 ayat (1) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui UU
tentang Pemilihan Umum dan UU tentang MPR, DPR dan DPD. (2); DPD dalarn
kedudukannya sebagai lembaga negara perwakilan daerah, secara institusional
memiliki status yang sama dengan MPR dan DPR dalam sistem perwakilan
Indonesia tetapi kewenangannya tidak fungsional, baik dalam hubungannya
dengan DPR, MPR maupun dengan daerah. Dalam hubungannya dengan DPR,
DPD tidak berkedudukan sebagai lembaga legislasi tetapi hanya sebagai cowetgever sebagaimana dimaksud Pasal 22D UUD 1945. Hal ini disebabkan

karena kewenangan membentuk UU merupakan kewenangan DPR. DPD hanya
berwenang mengajukan RUU tertentu, ikut membahas RUU tertentu bersama
DPR pada pembahasan tingkat I dan tidak sampai pada pembahasan tingkat I1
dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian dalam hubungannya dengan
MPR, keanggotaan DPD bukan sebagai institusi tetapi perorangan. Pengaturan
yang demikian menjadikan MPR sebagai lembaga mandiri di samping DPR dan
DPD. h g g o t a DPD jaub lebih sedikit dibandingkan anggota DPR yang ada MPR

sehingga terjadi ketidakseimbangan kekuatan. Apabila MPR dihadapkan pada
suatu keputusan, DPD akan selalu kalah suara oleh DPR karena DPD hanya
terdiri dari 128 (sekarang 132, penulis) anggota, berhadapan dengan DPR yang

dalam hubungannya dengan daerah, hanya terjadi dalam pemilihan anggota,
penjaringan aspirasi dan penggantian antar waktu. Tidak menunjukkan hubungan
tanggungjawab yang tegas, baik secara struktural mupun hngsional sehingga
menjadikan DPD steril dari kontrol daerah. (3), Menyangkut kewenangan DPD,
Abd. Rahman mengatakan, tidak terdapat singkronisasi hubungan antara
wewenang DPD dengan gagasan pembentukan DPD. Hal ini menurut Abd.
Rahman dapat dibaca melalui rumusan Pasal 22D UUD 1945 tentang wewenang
DPD yang kemudian dijabarkan melalui UU tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD. (4), Menurut Abd. Rahman, berdasarkan Pasal22D dan Pasal 20 ayat (1)
UUD 1945, sistem perwakilan yang dibagun bukan bicameral mumi melainkan
lunak (soft bicameral). Hal itu jika mengacu pada persfektif lembaga pembuat
UUD (legislasi dalam arti luas, penulis). Akan tetapi jika mengacu kepada
persfektif lembaga pembuat UU (legislasi dalam arti sempit, penulis) maka sulit
untuk mengatakan sistem perwakilan kita menganut sistem bicameral, malainkan
masih bersifat unicameral disebabkan oleh beberapa ha1 yakni; (a), kewenangan
membentuk UU hanya ada pada DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945), sedangkan
hngsi DPD hanya sebagai pelengkap h g s i DPR (Pasal 22D UUD 1945); (b),
MPR tidak berkedudukan sebagai forum sidang gabungan (joint session) antara
DPR dan DPD ieiapi malal~berkedudukan sebagai iernbaga rnar~diri.Hal ini
menurut Abd. Rahman disebabkan oleh rumusan Pasal2 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, MPR
memiliki alat kelengkapan sendiri, Sekretaris Jendral sendiri, keprotokolan sendiri
azrkewenangan manairi. ijaiam sistern perwakiian dua kamar, keanggotaan

perwakilan adalah institusi masing-masing kamar, wadah pertemuannya disebut
forum sidang bersama (joint session), MPR seharusnya tidak berkedudukan
sebagai lembaga mandiri, tetapi hanya forum belaka seperti Kongres Arnerika
yang merupakan forum bersama antara Senat dan House of ~efi-e~entatives.~'
Keenam, penelitian yang sedikit banyak bersinggungan dengan penelitian
ini dilakukan Saldi Isra dalam Disertasinya pada Program Doktor llmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LJGM) tahun
2009 dengan judul "Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. "32 Namun penelitian
Saldi Isra ini fokus pada masalah; (I), bagaimana pelaksanaan hngsi legislasi
dalam sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945? (2),
Bagaimana gagasan pergeseran hngsi legislasi dalam perubahan UUD 1945? (3),
Bagaimana hasil perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 jika
diletakkan dalam gagasan pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan
presidential? (4), Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi fimggsi legislasi
setelah perubahan UUD 1945?
Berdasarkan hasil penelitiannya, Saldi Isra menyimpulkan bahwa; (I),
sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, hngsi legislasi (pembentukan UU)
dilakukan berdasarkan ketenicuan Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 dan Fasai 2i U'U'D
1945. Ketiga ketentuan tersebut ditafsirkan bahwa kekuasaan membentuk UU
berada atau dilakukan oleh Presiden, sedangkan DPR hanya memberikan

Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum
Program Pascamjam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, jogyakarta.

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas suatu RUU. Tafsir demikian
dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan posisi Presiden sebagai
episentrum kekuasaan dalam praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan
Penjelasan UUD

1945 yang menyatakan concentration of power and

responsibility upon the President. Karena alasan konsentrasi kekuasaan itu, fimgsi
legislasi dimaknai sedemikian rupa sehingga berada atau dilakukan oleh Presiden.
Meskipun dirnaknai berada atau dilaksanakan Presiden, proses pembahasan RUU
dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. Proses demikian tidak
terlepas dari Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
"Presiden bersama dengan Dewan Penvakilan Rakyat menjalankan legislative

power dalam negara." Dalam praktik, pembahasan dan persetujuan dilakukan oleh
pemerintah dan DPR. Jika diletakkan dalam bingkai sistem pemerintahan,
pembahasan dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif merupakan
karakter proses pembentukan UU dalam sistem pemerintahan parlementer. Selain
karena prasa "bersama-sama" tersebut, ketika kembali ke UUD 1945 (via Dekrit
Presiden 5 Juli 1959), hngsi legislasi dilaksanakan dengan Peraturan Tata Tertib
DPR yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan Peraturan Tata Tertib yang
digunakan dalam proses legislasi selama dipraktekkannya sistem pemerintahan
pariementer dalam kurun waktu i 945-i 959. (2j, Gagasan pergeseran fbngsi
legislasi dalam perubahan UUD 1945 adalah memperkuat peran DPR dan
mengurangi kewenangan Presiden. Gagasan tersebut merupakan konsekuensi dari
kesepakatan (komitmen) MPR untuk mempertahankan atau melakukan purifikasi
21
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perubahan atas Pasal 5 ayat (I), Pasal20, Pasal21 UUD 1945. Karena perubahan
tidak diletakakan dalam pola legislasi sistem pemerintahan presidential dan
meragukan kemampuan anggota DPR untuk menerima konsekuensi perubahan
jika DPR diberi amanat untuk melaksanakan fungsi legislasi sepenuhnya, hasil
perubahan gagal memperkuat DPR dalam fungsi legislasi. Yang terjadi, hasil
perubahan mengangkat praktek fungsi legislasi sebelum perubahan UUD 1945 ke
dalam UUD 1945 yaitu dengan mempertahankan equalibrium DPR dan Presiden
dalam pembentukan UU. Artinya, perubahan W D 1945 mengangkat model
legislasi dalam sistern pemerintahan parlementer ke dalam UUD 1945. (3), Jika
diletakkan

dalam

gagasan pemurnian

(purifikasi)

sistem pemerintahan

presidential, hasil perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 semakin
memperkuat kewenangan Presiden dalam fungsi legislasi atau pembentukan UU.
Penguatan kewenangan Presiden dalam h g s i legislasi terlihat jelas dari
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,
"setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama," dan Pasal20 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "jika RUU itu tidak
mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu." Dengan adanya ketentuan tersebut, posisi presiden
sama my-$f@j
dengan posisi DPR dalam proses pembahasan dan persetujuan
RUU. Selain gagal memperkuat DPR dalam h g s i legislasi, dengan adanya
klausul "dibahas" dan "untuk mendapatkan persetujuan bersama," hasil perubahan
UUD 1945 semakin meneguhkan model fungsi legislasi yang dipraktekkan sistem
pariementer dalam sistem pernerintahan Indime&. (4); S e t F t l ; l h LTTJD

1945, b g s i legilasi tidak hanya menyangkut hubungan antara Presiden dan DPR
saja. Setidaknya, ada empat faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi setelah
perubahan UUD 1945 yaitu; (a), kehadiran DPD sebagai salah satu kamar di
lembaga legislatif, (b), dinamika internal DPR sebagai konsekuensi berlakunya
sistem multi partai, (c), pengakuan terhadap hak masyarakat untukberpartisipasi
dalam proses pembuatan UU sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004,
(d), keberadaan MK dengan wewenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersi fat final untuk menguji UU terhadap U U D . ~ ~
Dari beberapa hasil penelitian di atas terlihat bahwa penelitian ini berbeda
dengan penelitian sebelumnya yakni tentang fokus masalah penelitian. Oleh
karena itu dapat dikatakan sarnpai saat ini belum ada orang yang secara khusus
meneliti tentang implikasi keterbatasan fungsi DPD terhadap kepentingan daerah
dalam NKRI, sehingga peneliti dapat memberikan jaminan penelitian ini adalah
orisinil dan sangat urgen untuk dilakukan.

E. Kerangka Pernikiran Teoritik: Representasi Kepentingan Daerah dalam
Susunan Negara Kesatuan

Kehadiran lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan, tennasuk
dalam sistem ketatanegaraan NKRI tidak datang begitu saja, akan tetapi didasari
berbagai macam teori, di antaranya teori negara kesatuan (unitary state theory),
teori demokrasi dan teori lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pada penelitian
ini, teori negara kesatuan (unitary state theory) penulis fungsikan sebagai grand

theory karena salah satu teori negara kesatuan sebagaimana dikatakan C.F Strong

dan Fred Isjwara adalah negara dengan satu lembaga perwakilan (unicameral).
Narnun, beberapa negara bersusunan kesatuan sebagaimana disebutkan
sebelumnya seperti Inggris, Prancis, Belanda dan lain-lain justru memiliki
lembaga perwakilan bicameral. Khusus di NKRI, semenjak DPD hadir dalam
sistem ketatanegaraanNKR1 dan menjadi bagian talc terpisahkan dari sistem
perwakilan Indonesia, ada pihak yang menyatakan sistem perwakilan di NKRI
tetap menganut sistem.perwakilan unicameral sebagaimana lazim dianut negara
bersusunan kesatuan, namun ada pula yang menyatakan bahwa NKRI sudah
menganut sistem perwakilan bicameral bahkan ada yang menyatakan sistem
trikameral. Selanjutnya, teori demokrasi pada penelitian ini berfimgsi sebagai
middle theory karena setiap negara, baik bersusunan kesatuan maupun bersusunan

federasi yang menganut paham demokrasi pasti memiliki lembaga perwakilan.
Dengan kata lain, lembaga perwakilan ada dan dapat menjalankan fungsinya
dengan baik hanya pada negara berpaham demokrasi. Kemudian terakhir, teori
lembaga perwakilan berfungsi sebagai applied theory karena teori lembaga
perwakilan inilah yang dipraktekkan oleh berbagai macam negara, baik
bersusunan kesatuan maupun bersusunan federasi. Teori lembaga perwakilan ini
di ataranya membahas tentang struktur lembaga perwakilan yang terdiri dari
unicameral dan bicameral dengan berbagai macam varian modelnya, serta

membahas fungsi lembaga perwakilan dalam negara demokrasi. Kerangka
pemikiran teoritik tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini;

Bagan 1; 1; Bagan Kerangka Pemikiran Teoritik
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mempengaruhi struktur lembaga perwakilan. Semua negara bersusunan federal
yang demokratis memiliki lembaga perwakilan bicameral. Selanjutnya, negara
bersusunan kesatuan yang demokratis, fleksibel dapat memilih salah satu di antara

atau bicameral. Lembaga penvakilan unicameral merupakan penvakilan politik
semua rakyat, berfimgsi mernperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sacara
nasional. Selanjutnya, lembaga penvakilan bicameral
terdiri dari dua kamar yang
.
.
terpisah satu sama lain, kamar pertama merupakan penvakilan politik seluruh
rakyat, bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, sedangkan
kamar kedua merupakan penvakilan fbngsional/daerah/negara bagian, bertugas
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan hgsionaVdaeraNnegara bagian yang
diwakilinya. Dengan demikian terlihat bahwa; ketersedian ruang bagi representasi
daerah di lembaga penvakilan, termasuk bagi daerah-daerah yang ada pada negara
bersusunan kesatuan hanya pada lembaga penvakil.an bicameral, khususnya di
kamar kedua. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diuraikan beberapa teori di atas.

1. Pemberlakuan Teori Negara Kesatuan
Teori negara kesatuan ini digunakan sebagai salah satu alat untuk
menganalisis persoalan penelitian pada disertasi ini karena teori negara kesatuan
mempengaruhi' struktur lembaga penvakilan yang dianut oleh negara-negara
bersusunan kesatuan, termasuk NKRI. Oleh karena itu, pada bagian ini diuraikan
secara singkat teori negara kesatuan tersebut dan lebih lanjut akan dibahas pada
Bab I1 tulisan ini.
Menurut E. Utrecht, negara kesatuan (unitary state) adalah suatu negara
yang tidak terdiri dari atas beberapa daerah yang berstatus sebagai negara bagian

menteri-menteri sendiri serta merdeka dan b e r d a ~ l a t .Sedangkan
~~
menurut Fred
Isjwara, negara kesatuan (unitary state) adalah bentuk negara di mana wewenang
legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif pusat.3s Lebih lanjut
beliau mengatakan, negara kesatuan adalah bentuk negara paling kokoh jika
dibandingkan dengan negara federasi dan negara konfederasi karena dalam negara
kesatuan (unitary state) terdapat persatuan (union) sekaligus kesatuan (unity).36
Persatuan (union) sebagaimana dikatakan Astim Riyanto merupakan
syarat utama dalam membentuk negara kesatuan (unitary state), terutama bagi
negara kesatuan yang pada awal terbentuknya bukan berasal dari satu kesatuan
politik.37 Rasa ingin bersatu (union) pada kalangan masyarakat yang ingin
membentuk negara kesatuan (unitary state) tersebut lahir karena adanya perasaan
nasional (sense of nationality) yang dilatar-belakangi oleh berbagai macam faktor,
misalnya persamaan bahasa, suku, etnik, golongan, kebudayaan, agama dan
perasaan senasib sepenanggungan seperti yang dialami bangsa Indonesia dalam
membentuk NKRI. Rasa persatuan (union) yang ada pada masyarakat tersebut,
kemudian melahirkan rasa ingin menjadi satu yakni; satu bangsa, satu tanah air,
satu bahasa, satu pemerintahan, satu ekonomi, satu hukum dan lain sebagainya.
Rasa ingin menjadi satu tersebut kemudian tenvujud menjadi satu kesatuan (unity)

34 E. Utrecht, (1983), Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru
bekerjasama dengan Sinar Harapan, Cetakan Kelima, hlrn., 342.
35 Fred Isjwara, (1974), Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Binacipta, Cetakan ke lirna,
hlm., 187-188.
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UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disertasi pada Program Pascasarjana Unpad,
Bandung, hlrn., 77.
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A

melalui proses integrasi yang oleh C.F Strong disebut absorption atau
penyerapan.38
Melalui proses integrasi tersebut, kemudian terbentuk negara kesatuan
(unitaty state) yang berasal dari perpaduan berbagai unsur suku, etnis, ras, tradisi,

golongan, kepercayaan dan lain sebagainya yang beranekaragam, sehingga
tenvujud kesatuan wilayah, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan
masyarakat, budaya, hukum dan lain-lain yang membentuk jati diri negara
kesatuan bersangkutan. Oleh karena itu, mestinya dalam negara kesatuan (unitaty
state) yang hakiki tidak ada lagi kepentingan lain selain kepantingan bersama

yang disebut kepentingan nasional karena semua unsur yang ada pada waktu
membentuk negara kesatuan sudah bersepakat untuk berintegrasi menjadi satu
kesatuan, termasuk kesatuan bangsa. Keadaan demikian membuat orang
berpendapat bahwa negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal, tidak
tersusun atas beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara saja
sehingga dalam negara kesatuan tidak ada negara di dalam negara.39
Oleh karena negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal,
maka pada negara kesatuan yang hakiki hanya terdapat satu pemerintahan saja
yakni pemerintahan pusat yang mempunyai kewenangan penuh dalam segala
lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan
tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara ter~ebut.~'
Konsekuensi
logis dari satu pemerintahan maka pada negara bersusunan kesatuan, semua
38 C. F. Strong, (1966), Modern Political Constitution; an Introduktion to the
Ccmapative Studv o f Their Histo? and Existing Form, Sidwick & Jackson Limited, London,
, 79.
39 Soehino, (2008), Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty, Cetakan ke 8, hlm., 224.
40 Abu Daut Busroh, (1990), Itmu Negara, Jakarta, Burni Aksara, Cetakan I, hlrn., 64-65.
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kebijakan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan serta melaksanakannya,

I

baik di pusat pemerintahan maupun di daerah administratif atau swatantra
dilaksanakan sendiri cleh pemerintah pusat berdasarkan asas sentralisasi dan asas
dekonsentrasi.
Asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki segala kekuasaan serta
urusan pemerintahan merupakan milik pemerintah pusat. Sedangkan asas
dekonsentrasi adalah asas yang menghendaki segala kekuasaan dan urusan
pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik di pusat
pemerintahan maupun di daerah-daerah ad~ninistratif.~~
Oleh karena itu, semua
pegawai (negeri) dalam negara bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi
merupakan pegawai pemerintah pusat, termasuk pegawai yang ada di daerahdaerah administratif, semuanya bertugas melaksanakan kebijakan dan urusan
pemerintah pusat.
Namun, dalam perkembangannya karena luasnya suatu wilayah, semakin
kompleksnya urusan pemerintahan dari waktu ke waktu, bertambahnya jumlah
penduduk dan etnik, mengharuskan pemerintah pusat membagi negara kesatuan
menjadi beberapa daerah otonom dan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan
kepada daerah otonom tersebut berdasarkaan asas desentralisasi. Asas
desentralisasi adalah asas yang menghendaki pelaksanaan urusan rumah tangga
- - daerah otonom dilaksanakan sendiri oleh daerah otonom berdasarkan kepada

kemampuan daerah otonom b e r ~ a n ~ k u t a Jika
n . ~ ~daerah otonom tidak mampu
melaksanakan urusan rumah tangganya maka urusan itu dilaksanakan oleh

5
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Ibid, hlm., 225.

pernerintah pusat. Dengan demikian terlihat, ada negara kesatuan dengan sistem
sentralisasi (unitary state by centralization) dan ada pula negara kesatuan dengan
sistem desentralisasi (unitary state by decentralization).
Negara

kesatuan

dengan sistem sentralisasi (unitary state by

centralization) sebagaimana disebutkan di atas adalah negara kesatuan yang
pemerintah pusatnya tetap mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan,
baik di pusat pemerintahan maupun di daerah administratif atau swatantra
(otonom). Oleh karena itu, sistem perwakilan yang cocok untuk negara kesatuan
dengan sistem sentralisasi ini adalah sistem perwakilan unicameral karena semua
anggota parlemen unicameral pada negara bersusunan kesatuan merupakan
perwakilan politik seluruh rakyat negara kesatuan, bertugas memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan politik rakyat secara nasional yang mesti dijalankan
pemerintahan nasional, baik di pusat pemerintahan maupun di daerah
administratif atau swatantra.
Selanjutya, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (unitary state

by decentralization) adalah negara kesatuan yang melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan kemampuan daerah
n , ~ ~ urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut
otonom b e r ~ a n ~ k u t a sehingga
menjadi urusan wajib yang harus diiaksanakan oleh setiap pemerintah daerah
otonom. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan tersebut harus disertai dengan
pelimpahan atau pengalokasian anggaran dan sumber daya yang cukup untuk
melaksanakannya, yang kemudian dapat disebut dengan kepentingan (hak) daerah

&
Jakarta, Pradnya Paramita, hlm., 1 35.
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karena sudah diserahkan kepada daerah dan menjadi tanggung jawab daerah
berdasarkan WJ. Oleh karena itu, agar urusan pemerintahan yang diberikan oleh
pemerintah kepada daerah otonom tersebut berjalan baik, sesuai dengan prinsipprinsip dernokrasi dan tujuan desentralisasi maka di masing-masing daerah
otonom dalam negara bersusunan kesatuan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yang bertugas membuat peraturan daerah otonom bersama-sama
dengan kepala daerah, mengawasi jalannya pemerintahan dazrah otonom dan
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom untuk setiap tahun
anggaran.
Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah
otonom yang satu dengan daerah otonom yang lain bisa sama dan bisa pula
berbeda, tergantung kepada kemampuan, karakteristik dan kekhasan daerah
masing-masing yang semuanya itu hams dilakukan melalui UU yang dibuat oleh
legislatif pusat. Oleh karena itu, negara kesatuan dengan model desentralisasi ini
dapat memilih salah satu dari dua model sistem perwakilan yang ada yakni sistem
perwakilan unicameral atau bicameral. Jika negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi ingin memberikan ruang tersendiri kepada daerah-daerah otonom
untuk menyampaikan aspirasinya maka negara kesatuan tersebut lebih baik
memilih sistem perwakilan bicameral karena dalam sistem perwakilan bicameral
tersedia -ruang (kamar ke 2) bagi perwakilan daerah otonom untuk duduk di
lembaga perwakilan nasional yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan politik daerah otonom di tingkat nasional, di samping kepentingan

politik semua rakyat negara kesatuan yang diperjuangkan oleh kamar pertarna
lembaga perwakilan.
Perwakilan daerah otonom yang duduk di (kamar ke 2) lembaga
perwakilan bicameral tersebut, secara kolektif akan memperjuangankan aspirasi

dan kepentingan bersama daerah otonom yakni semua urusan pemerintahan,
alokasi anggaran dan surnber daya yang menjadi hak d m ' tanggung jawab
pemerintah daerah otonom. Sebaliknya, mereka tidak akan mau atau paling tidak,
tidak akan suatu suara dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah
tertentu jika tidak semua daerah otonom mempunyai keperluan terhadap ha1 itu.
Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana disebutkan
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Bentuk negara kesatuan ini
merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia saat ini dan tidak boleh diubah
berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) W D 1945 hasil perubahan.44Namun,
kalau diperhatikan klasisfikasi negara kesatuan di atas, NKRI (saat ini)
merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (unitary state by
decentralization) karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah. Pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah
kabupaten darJatau kota tersebut berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi (seluas-luasnya) dan asas tugas pembantuan45
yakni; semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU
44
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Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
45 Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.46 Di samping itu, negara juga
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus dan bersifat istimewa seperti Daerah Istirnewa Jogyakarta, Nangru Aceh
Darussalam dan lain-lain serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip N K R L ~ ~
Pengaturan seperti itu terjadi karena di satu sisi para pendiri negara
menghendaki Negara Indonesia merdeka bersusunan kesatuan, sedangkan pada
sisi lain di bekas wilayah Hindia Eelanda yang akan menjadi wilayah Negara
Indonesia merdeka, pada kenyataannya terdapat daerah khusus dan daerah
istimewa serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukurn adat yang masih eksis
dengan pemerintahannya sendiri, budaya sendiri dan hukumnya sendiri sehingga
hams dihargai dan dihormati demi keutuhan NKRI. Untuk menjaga itu semua
maka menurut penulis, sistem perwakilan yang cocok ditmapkan di NKRI yang
mempunyai karakteristik seperti di atas yakni sistem perwakilan bicameral karena
dalam sistem perwakilan bicameral sebagaimana disebutkan sebelumnya, tersedia
ruang (kamar ke 2) bagi perwakilan setiap daerah otonom untuk duduk di lembaga
perwakilan yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah
otonom, di samping kepentingan rakyat secara nasional yang diperjuangkan oleh
DPR (kamar pertains). Dengan cara seperti ini niscaya persatuan (union) dalam

NKRI akan selalu terjalin dengan baik, sehingga kesatuan (unity) sebagaimana
diucapkan melalui sumpah 28 Oktober 1928 yakni; satu bangsa, satu tanah air dan

46
47

Lihat Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.
Lihat Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

s a t . bahasa yakni Indonesia akan terwujud dengan baik dan langgeng sepanjang
masa.
Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang mernbuat NKRI menjadi negara
kesatuan dengan sistem .desentralisasi tersebut, diatur lebih lanjut melalui UU
pemerintahan daerah, terakhir yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Melalui UU
tersebut pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
pemerintah daerah otonom, baik propinsi maupun kabupatenkota yakni; -an
pemerintahan di

bidang perencanaan dan pengendalian

pembangunan,

perencanaan dan pemanfaatan serta pengawasan tata ruang, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana
umum,

penanganan

bidang

kesehatan,

penyelenggaraan

pendidikan,

penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi
pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan
hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
pelayanan administrasi mum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman
modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.48
Namun sayangnya, setelah pemerintah pusat menyerahkan sebagian
urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom sebagaimana di atur
dalam UU tentang pemerintah daerah di atas, pemerintah pusat memending
pelaksanaan sebagian m s a n pemerintah daerah (contoh bidang pertanahan) di
atas dan sebagian lagi ada yang ditarik kembali menjadi milik pemerintah pusat

48

Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 W Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

melalui revisi UU pemerintah daerah yang dilakukan pemerintah dan DPR. Hal
itu dapat dilakukan pemerintah pusat sebagai konsekuensi logis dianutnya konsep
negara kesatuan (unitary state) oleh Republik Indonesia yang menempatkan
semua urusan (pemerintahan) ada pada pemerintah pusat. Namun, akan menjadi
.

lain jika DPD yang nota-bene-nya adalah wakil daerah di lembaga perwakilan
Indonesia mempunyai hngsi yang layak seperti yang dimiliki suatu lembaga
perwakilan, maka pemerintah pusat tidak bisa serta merta memending
pelaksanaan sebagian urusan pemerintah daerah yang telah diberikan melalui UU,
apalagi menariknya kembali menjadi milik pemerintah pusat karena UUD 1945
telah memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah
berdasarkan kepada prinsip otonomi seluas-luasnya dan berdasarkan asas tugas
pembantuan.

2. Pemberlakukan Teori Demokrasi dan Teori Lembaga Perwakilan

Konsep demokrasi semula lahir di Yunani kuno pada abad ke 5 sebelum
masehi, kemudian dipraktekkan dalam hidup bernegara pada abad ke 3 sebelum
masehi hingga abad ke 6 masehi. Demokrasi yang terdapat di Yunani kuno
tersebut bersifat langsung yaitu; suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan warga negara secara langsung dalam membuat keputusan politik
berdasarkan aturan dan eosedur yang telah disepakati bersama. Demokrasi
langsung tersebut dapat efektif karena Yunani kuno kala itu merupakan sebuah
negara kota (state cityl dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 300.000
jiwa. Di samping itu, ketentuan demokrasi hanya berlaicu bagi warga negara

resmi. Sebagian penduduk Yunani kuno merupakan budak, pedagang asing,
perempuan dan anak-anak tidak diberi hak dan kesernpatan menentukan
keputusan politikP9
Demokrasi langsung di atas sempat lenyap dalam beberapa abad,50
kemudian muncul kembali dan mengalami transformasi perkembangan ke dalam
dernokrasi kawasan bangsa, negara atau negara nasional seiring dengan lahirnya
negara bangsa (nation state)" di berbagai belahan dunia, terutama setelah perang
dunia kedua usai.

Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlm., 109.
Demokrasi langsung Yunani kuno lenyap ketika Bangsa Romawi dikalahkan oleh
Bangsa Eropa Barat. Kemudian muncul kembali pada abad XIV M didorong oleh perubahan sosial
dan kultural yang berintikan pada kemerdekaan akal dari berbagai pembatasan yang dinamakan
oleh Bangsa Eropa dengan istilah renaisance dan reformasi. Renaisance merupakan aliran yang
menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno berupa gelombang kebudayaan
dan pemikiran yang dimulai dari Itali pada abad XIV clan mencapai puncaknya pada abad XV dan
XVI. Masa renaisance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan
menggantikan dengan kebebasan untuk bertindak sebebas-bebasnya. sesuai dengan yang
dipikirkan karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa aCa
orang lain yang menguasai dan membatasinya. Renaisance di Eropa lahir akibat pertemuan icutub
peradaban Barat dengan kutub peradaban Islam dalam Perang Salib. Peradaban Eropa pada masa
itu berada dalam kegelapan dan terbelakang, sedangkan peradaban Islam berada pada puncak
kejayaan dan kemajuan. Melihat kondisi peradaban Islam yang berada pada puncak kejayaan dan
kemajuan pada masa itu maka timbul keinginan Bangsa Eropa untuk menjunjung tinggi akal dan
pikiran seperti yang dilakukan oleh Bangsa Muslim kala itu yang menyebabkan umat Islam
mampu mencapai puncak kejayaan dan kemajuan. Selain pertemuan kutub peradaban Barat
dengan kutub peradaban Islam di atas, faktor lain yang mendorong munculnya kembali demokrasi
pada abad pertengahan di Erc~paadalah pencerahan pemikiran di bidang agama yang dilakukan
oleh kelompok Martin Luther terhadap Gereja Katolik yang kemudian berkembang menjadi asasasas protestanisme. Hal ini dilakukan oleh Martin Luther dan kelompoknya karena pada masa itu
Gereja yang dipimpin Paus memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan
kekuasaan negara dan gereja serta membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang
membatasi gerak langkah rakyat sehingga terjadi tirani dalam pemerintahan Paus. Mellhat
pemerintahan Paus yang seperti itu maka timbul ide untuk memisahkan kekuasaan negara dan
Gereja. Ide pemisahan kekuasaan negara dan Gereja ini kemudian mendorong lahimya ajaran
demolcrasi. Moh. Mahfud MD, (1999), Hukum dun Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media,
Yogyakarta, hlm., 182.
49

50
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Syaihdin, (2006), Proses Pembentukan Undang-Undan~:Studi Tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Refonnasi, Disertasi pada
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm., 15.

Menurut Roger H. Soltau, demokrasi merupakan suatu kerangka politik
dan sosial bagi suatu masyarakat berdasarkan prinsip kebebasan dan kesamaan
hak bagi setiap orang.52 Sedangkan menurut Herry B. Mayo, demokrasi
merupakan sistem politik. Sistem politik dikatakan dernokratis apabila kebijakan
umurn ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih dan diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan prinsip persamaan
politik, dan diselenggrakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.53
Dengan demikian terlihat bahwa esensi demokrasi adalah pemerintahan dimiliki
dan dijalankan sendiri oleh rakyat untuk rakyat (the governmentfiom the people,
by the people and for the people).54 Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat (demokrasi) ini merupakan pemerintahan paling dekat dengan fitrah
hati nurani manusia karena manusia diciptakan dan dilahirkan oleh Allah dalam
keadaan bebas. Agar kebebasan yang dimiliki manusia itu bisa berjalankan baik
maka rakyat hams diperintah oleh rakyat."
Pemerintahan demokrasi tersebut menurut Robert A. Dhal memiliki
beberapa prinsip yakni; (a), adanya akuntabilitas politik, (b), adanya rotasi
kekuasaan, (c), rekrutmen politik secara terbuka, (d), pelaksanaan pemilu secara
berkala untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan dan

52 W.A. Bonger, (1954), Masalah-Masalah Demokrasi, Jakarta, Yayasan pembangunan,
Alih Bahasa M. Sitorus, hlrn., 32.
53
Henry B. Mayo, (1960), An Introduction to Democratie Theoly, New York, Oxford
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(e), adanya kebebasan rakyat untuk menilmati hak-hak dasarnyaS6atau hak asasi
yang dibawa semenjak lahir, sebagai anugerah dari Allah yang maha kuasa.
Berbeda dengan Dhal, Mahfud MD mengatakan, pemerintahan
demokratis itu memiliki prinsip sebagai berikut; (a), rakyat harus berpartisipasi
dalam pembuatan keputusan. Jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tak
boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat. (b), Setiap
orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equlity before of the
law). (c), Pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga

negara. (d), Semua rakyat harus diberi kesempatan dalam memperoleh
pendidikan. (e), Adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, baik secara
lisan maupun tulisan, tennaslik kebebasan pers.

(0,Kebebasan untuk berkumpul

dan berserikat. (g), Kebebasan beragama. (h), Hak mendapatkan informasi seluasluasnya. (i), Mengindahkan fatsoen atau tata krama politik. Cj), kebebasan
individu. (k), Semangat kerjasarna dan (I), hak untuk protes.57
Untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di atas, kehadiran
lembaga perwakilan pada negara-negara demokratis tidak dapat dielakkan karena
demokrasi langsung sebagaimana berlaku di negara Polis Yunani kuno tidak dapat
lagi dilaksanakan, mengingat besqnya jumlah penduduk, luasnya wilayah suatu
negara yang tidak memungkinkan rakyat berkumpul pada satu tempat pada waktu
bersamaan untuk membicarakan persoalan kenegaraan yang kemudian disebut
dengan demokrasi perwakilan.

New Delhi, Affiliated East-West Press, hlm.,

3.

'' Moh. Mahfud MD, (1999), Hukum ..., Op. Cit., hlm., 183-185.

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat atau penduduk suatu negara sebagai
pemegang kedaulatan hanya diwakili sekelompok. kecil orang di lembaga
perwakilan, dipilih melalui mekanisme pemilu atau melalui mekanisme
penunjukan dan pengangkatan.58 Oleh karena itu C. F. Strong menyatakan,
keberadaan lernbaga perwalulan dalam demokrasi modem merupakan suatu ha1
yang penting dan berartLS9 Sedangkan menurut Mac Iver merupakan suatu ha1
yang hakiki karena bentuk perwakilan selalu ada dalam setiap negara demokrasi
modem6'
Sistem perwakilan pada negara demolcrasi yang satu berbeda dengan
negara demokrasi lainnya, apalagi antara negara demokrasi bersusunan kesatuan
dengan negara demokrasi bersusunan federasi, tergantung kepada sejarah, budaya,
kebutuhan dan praktek ketatanegaraan masing-masing negara. Namun, sistem
-

perwakilan yang lazim pada negara-negara dernokrasi modern ada dua macam
yakni; sistern perwakilan unicameral dan sistem perwakilan bicameraL61
Sistem perwakilan tlnicameral tidak mengenai adanya dua badan terpisah
di lembaga perwakilan seperti adanya DPR (House of Represntatives) dan Senat
atau Majelis Tinggi (Upper House) dan Majelis Rendah (Lower House), akan
tetapi hanya terdapat satu badan perwakilan nasional saja yang berfungsi sebagai
perwakilan politik seluruh rakyat, sehingga kekuasaan legislasi tertinggi hanya
58 Bintan R. Saragih, (1991), Peran DPR GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan
Kehidupsn Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan W D 1945, Disertasi pada Program
Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hh., 41.
59 C. F. Strong, (1966), Op. Cit., hlm., 171.
60 Mac Iver, (1988), The Modem State, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Alih
Bahasa, Moertono, hlm., 3 14-315.
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Periode Tahun 1977-1982, Disertasi Pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,
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ada pada satu badan perwakilan b e r ~ a n ~ k u t a Sistem
n . ~ ~ perwakilan unicameral ini
hanya diadopsi oleh negara-negara demokrasi bersusunan .kesatuan (yang haluki)
karena sesuai dengan hakikat atau prinsip dasar negara bersusunan kesatuan
yakru; kedaulatannya tidak terbagi dan semua urusan -pemerintahan merupakan
milik pemerintah pusat, dijalankan sendiri oleh pemerintahan pusat, baik di pusat
pemerintahan maupun di daerah administratif atau swatantra berdasarkan asas
sentralisasi dan asas dekonsentrasi.
Sebaliknya, pada sistem perwakilan bicameral terdapat dua badan
(kamar) perwakilan yang terpisah satu sama lain. Kamar pertama merupakan
perwakilan politik seluruh rakyat pada negara yang bersangkutan, sedangkan
karnar kedua merupakan perwakilan negara bagian atau perwakilan daerah atau
perwakilan golongan fingsional tertentu yang dikenal dengan istilah House of

Representatives dan Senat di Amerika, House of Commons dan House of Lord di
Inggris, Eetste Kamer dan Tweede Kamer di ~ e l a n d a Masing-masing
.~~
kamar
terpisah satu sama lain, akan tetapi keduanya mempunyai kedudukan sederajat
dan fungsi yang sama atau setara, baik di bidang legislasi maupun di bidang
politik yang dijalankan sendiri-sendiri maupun secara b e r ~ a m a a n . ~ ~
Sistem perwakilan bicameral ini diadopsi oleh semua negara bersusunan
fsdsrasi karena cocok dengan struktur negara bersusunan federasi yang terdiri dari
beberapa negara bagian. Kamar pertarna merupakan-perwakilan politik semua

Asshiddiqie, (1996), Pergumulan..., Op. Cit.,hlm., 33-34.
Sri Soemantri, (2003), Susunan dan Kedudukan DPD, Makalah dalam seminar,
"Kedudukan dan Peranan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dilaksanakan Sekien
alcarta, 24 Maret ZU03, hlm., 2. Jenedjri M. Gaffar dkk, (ed), (300?),
e
r
nKetatanegaraan Indonesia, Sekjen MPR RI clan UNDP,Jakarta, hlm., 18.
64 Jimly Asshiddiqie, (1996), Op. Cit., hlm., 37.
62 Jimly
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rakyat federasi, sedangkan kamar kedua merupakan perwakilan negara-negara
bagian yang membentuk federasi. Namun demikian, dalam perkernbangannya
terdapat beberapa negara bersusunan kesatuan yang merniliki lembaga perwakilan
bicameral sebagaimana disebutkan sebelumnya misalnya adslah negara kesatuan
Inggris, Prancis, Belanda dan lain-lain karena faktor kebutuhan dan tuntutan
dalam rangka untuk mempertahankan persatuan (union) dan kesatuan (unity) yang
terdapat pada negara bersusunan kesatuan bersangkutan.
Menurut ahli ilmu politik dan ahli hukum tata negara, Inggris merupakan
negara pertama yang memiliki lembaga perwakilan (bicameral) yang cikal
bakalnya sudah ada semenjak akhir abad ke 12 ~ a s e h iPada
. ~ ~abad pertengahan,
Inggris diperintah oleh Raja Hendry 111 yang pada waktu itu memegang semua
cabang kekuasaan negara seperti para pendahulunya, termasuk kekuasaan
membuat UU yang akan diberlakukan bagi masyarakat Inggris dan daerah
jajahannya.66 Namun dalam perkembangannya, khusus dalam penambahan
tentara, pemungutan pajak, membuat UU, Raja mengutus wakilnya secara khusus
untuk meminta pendapat, nasehat dan pertimbangan kepada tokoh masyarakat
agama Katolik dan tuan-tuan tanah (lord) yang terdapat di Inggris, yang mana
pada waktu itu menguasai sebagian besar perekonomian Inggris.
Konsultasi yang diiakukan Raja Inggris melalui wakilnya tersebut pada
awalnya tidak terlembaga secara permanen di pusat kota. Namun dalam
perkembangannya, seiring meningkatnya persoalan kenegaraan Inggris yang hams
-

-

-

-

Max Boboy, (1994), DPR-RI Dalam Perspektif Sejarah dun Tata Negara, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, hlm., 18.
, @XB), uewan Yerwakllan Llaerah Menurut UUD Negara Republik
lnaonesra 1 ahun 1945 dun Penerapan Sistem Bikameral Dalarn Lembaga Perwakitan Indonesia,
Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlrn., 117.
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dibicarakan melalui forum konsultasi, membuat Raja Edwar I pengganti Raja
Hendry I11 merasa kesulitan dan juga merasakan model konsultasi yang dilakukan
para pendahulunya sebagai sesuatu ha1 yang tidak wajar, akan tetapi bermanfaat
bagi pemerintahan monarki Inggris. Kondisi ini mernbuat Raja Edwar I berpikir,
lebih baik melembagakan forum konsultasi tersebut dengan cara membentuk
wadah (lembaga) khusus dan membangunkan tempat khusus untuk mereka di
pusat pemerintahan (kota) agar memudahkan Raja merninta nasehat dan pendapat,
di samping itu juga membuat wibawa Raja tetap te~yelihara.~~
Pelembagaan forum konsultasi di pusat kota Inggris ini dilakukan oleh
Raja Edwar i karena dia menyadari bahwa pemerintahan monarki Inggris akan
berjalan baik apabila mendapat dukungan dari rakyat dan Parlemen. Parlemen
dipandang oleh Raja Edwar I sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan rakyat
karena dalam forum Parlemen, Raja, para bangsawan, tokoh agama dan tuan tanah

(lord) bermusyawarah guna menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan.
lVama lembaga tempat Raja Inggris meminta nasehat dan pendapat ini pada
awalnya dikenal dengan sebutan Curio Regist yang kernudian menjadi cikal bakal
lahirnya House of Lords yang kita kenal dalam dunia moderen sekarang ini.68
Dalam perkembangannya, kekuasaan House of Lords ini semakin hari,
semaki~besar dan

h2t,

tid& hays sebagai tempat meminta nasehat dan

pendapat bagi Raja, akan tetapi juga ikut serta menentukan arah kebijakan dan
pembangunan negara Inggris sehingga Raja Inggris yang feodal waktu itu
berusaha mengurangi kekuasaan House of Lords. Perbuatan Raja Inggris yang
Hasibuan, (1992), Op., Cit., hlm., 81.
Max Boboy, (1994), Op. Cit. hlm., 18.
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belusaha mengurangi kekuasaan House of Lords tersebut menimbulkan konflik
antara Raja dan kaum ningrat yang pada umumnya menguasai kursi House of

Lords waktu itu. Atas bantuan kaum borjuis (rakyat), kaum ningrat yang pada
-mumnya menguasai kursi House of Lords berhasil memenhgkan konflik,
kemudian membatasi kekuasaan Raja Inggris secara legal formal sebagaimana
diatur dalam Magna Charta demi kepentingan rakyat dan negara Inggris ke
depan. Namun kemudian, kaum borjuis (rakyat) yang tadinya mernbantu kaum
ningrat dalam menghadapi konflik dengan Raja menuntut agar House of lords
meminta nasehat dan pertimbangan kepada wakilnya apabila House of Lords
bersidang mernbicarakan masalah anggaran negara dan pajak karena mereka
selama ini merasa terbebani oleh pajak tinggi yang ditetapkan negara. Keinginan
kaum borjuis (rakyat) ini dikabulkan oleh House of Lords sebagai bentuk balas
jasa mereka kepada kaum borjuis yang telah membantu mereka sebelumnya
ketika menghadapi konflik dengan Raja. Kondisi ini perlahan-lahan membuat
posisi wakil kaurn borjuis dan kaum menengah semakin hari semakin h a t dan
diperhitungkan, yang akhirnya melahirkan suatu lambaga baru disebut Magnum

Consilium. Magnum Consilium ini kemudian berkembang menjadi House of
Commons yang kita kenal sekarang ini yakni tempat berkumpulnya wakil kaum
borjuis (rakyat) dan kaum menengah.69

House of Lords dan House of Commons di atas, kemudian dalam
perkembangannya disebut Parlementum atau Parlemen yang kita kenal sekarang
ini. Anggotanya terdiri dari para wakil rakyat dan wakil golongan-golongan yang

69 Ibid.

dipilih melalui pemilu dan mekanisme penunjukan. Anggota Parlemen

yGg

dipilih melalui pemilu yakni anggota Parlemen yang berasal dari anggota House
of Commons, sedangkan anggota yang diangkat melalui mekanisme penunjukan

yakni anggota Parlemen yang berasal dari anggota House of Loid. Dengan
'

demikian terlihat bahwa lahirnya lembaga penvakilan (bicameral) dalam sistem
ketatanegaraan Inggris bukan sebagai suatu ha1 yang disengaja, akan tetapi
sebagaimana dikatakan A.F Pollard adalah sebagai akibat dari kelicikan sistem
feodal yang ada di Eropa kala itu, "repretentation was not the

OHspring

at

democratic theory, but an incident at thefeodal system.70

Model manapun yang dipilih suatu negara, yang penting lembaga
penvakilan tersebut mampu menampung semua unsur penvakilan (political
representatives, regional representatives dan functional representatives) yang ada

pada negara bersangkutan. Namun, dari dua model lembaga penvakilan yang
disebutkan di atas, model lembaga penvakilan bicameral lebih dapat menampung
banyak unsur penvakilan yang ada dalam suatu negara, termasuk representasi
daerah pada negara bersusunan kesatuan karena kamar kedua lembaga perwakilan
bicameral dapat diisi, baik oleh golongan hngsional seperti yang terdapat di

negara kesatuan Inggris atau representasi daerah propinsi seperti yang terdapat di
negara kesahar? Eelanda, Prancis dan lain-lzin.
Sistem perwakilan bicameral ini diklasifikasi Ariend Lijphart -menjadi
tiga macam yakni; bikarneralisme"h a t (strong bicameralism), sedang/cuhp-hat

'O

Albert Hasibuan, (1992), Op. Cit.,hlm., 80.

(medium-strength bicameralism) dan bikameral lemah (weak bicamerali~rn).~~
Struktur parlemen bicameral dikatakan strong bicameralism oleh Ariend Lijphart

apabila parlemen tersebut memiliki karakteristik simetris dan incongruence.
Kamar parlemen bicameral dikatakan simetris dan incongruence apabila kamar
pertama dan kamar kedua memiliki kekuatan konstitusional setara atau memiliki
perbedaan kekuatan hanya sedikit7' dan kamar kedua memiliki legitimasi
demokrasi yang h a t karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat73 melalui
pemilu. Selanjutnya, struktur parlemen bicameral dikatakan medium-strength
bicameralism apabila parlemen tersebut tidak memiliki salah satu ciri simetris dan
incongruence. Sedangkan struktur parlemen

bicameral

dikatakan weak

bicameralism apabila parlemen tersebut memiliki karakteristik asimetris dan
congruence atau dengan kata lain kewenangan konstitusional kamar kedua dan
legitimasi politik yang dimilikinya tidak setara dengan kewenangan konstitusional
dan legitimasi politik yang dimiliki kamar pertama.
Berbeda dengan Ariend Lijphart, berdasarkan kewenangan membentuk
UU, Giovani Sartori membagi sistem perwakilan bicameral menjadi perfect
bicameralism, strong bicameralism dan weak bicarnera~ism.'~Jika kewenangan
kamar pertama dan kamar kedua setara atau sama dalam pembentukan UUmaka

71 Arend Lijphart, (1999), Patterns of Democracy; Government Frorns Per$omaan in
Thirty-Six Countries, Yale University, New Haven and London, hlrn., 2 1 1 .
72 Ibid.

73
74

I/, .,j

Giovani Sartori, (1997), Comparative Constitutional Engeenering An Inquiry Into
Structure, Incentives and Outcomes, 2& ed, New York University, New York, hlm., 184.

disebut perfect bicameralism, jika hampir setara disebut strong bicameralism.
Sebaliknya jika tidak setara maka disebut weak bicameralism.'j
Sistem penvakilan unicameral maupun sistem perwakilan bicameral ini
mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kelebihan sistem penvakilan
.

.

unicameral yakni; pertama lebih sesuai dengan ide kedaulatan rakyat yang satu
dan tidak dapat di bagi-bagi. Kedua, lebih sederhana, lebih praktis, lebih murah
dan lebih demokratis. Ketiga, lebih memberikan jaminan untuk dapat mengambil
keputusan dengan cepat, tepat dan konsisten serta mengurangi bahaya dead lock
yang dapat timbul karena adanya perselisihan pendapat antara dua kamar dalarn
sistem b i ~ a r n e r a lKeempat,
.~~
dapat meloloskan UU dengan cepat karena hanya
ada satu lembaga penvakilan. Kelima, tanggungjawab lembaga penvakilan lebih
besar karena tidak dapat menyalahkan lernbaga lain. Keenam, jumlah anggota
lembaga penvakilan unicameral lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota
lembaga

penvakilan

bicameral

sehingga

memudahkan

rakyat

untuk

mengontrolnya. Ketujuh, karena jumlah anggotanya lebih sedikit maka beaya
yang diperlukan pemerintah untuk operasional dan menggaji anggota lembaga
~~
kelemahannya yakni; pertama, rnemberi
penvakilan lebih ~ e d i k i t .Sedangkan
peluang terjadinya penyalah-gunaan wewenang karena hanya ada satu lembaga
pentakilan yang anggota-mggotmyz mudah dipengwuhi oleh situasi fluktuasi

75 Ibid.
76 Edy Pumama, (2007), Negara Kedaulatan Rabat; Analisis Terhadap Sistem
Pemerintahan Indonesia dun Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Bandung, Nusa
Media dan Imagine Press, hlm., 83.
" Dahlan Thaib, (2002), Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan
ke Tiga W D 1945, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UII,
Yogyakarta, htm.,9.

politik karena dipilih langsung oleh rakyat.78 Kedua, kurang mencerminkan
kehendak dan kepentingan nasional karena ada kelompok yang tidak terwakili.
Ketiga, tidak menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta
dapat mendatangkan pembuatan keputusan tergesa-gesa, mentah dan berat

Selanjutnya, kelebihan sistem perwakilan bicameral yakni; pertama lebih
dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional karena dalam sistem
perwakilan bicameral, di samping ada wakil rakyat yang duduk di parlemen juga
terdapat wakil tentonal dadatau wakil golongan tertentu. Kedua, lebih
memberikan

jaminan

perlindungan

terhadap

kemungkinan

timbulnya

kesewenang-wenangan dalam pembentukan UU oleh lembaga perwakilan karena
antara kamar pertama dan kamar kedua terdapat mekanisme c h e h and balences,
saling menguji dan saling melengkapi serta saling memberikan pertimbangan
dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan UU. Ketiga, lebih
menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta dapat
menghindari pernbuatan keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat ~ebelah.~'
Sedangkan kekurangannya yakni; pertama

dapat memperlarnbat proses

pembuatan UU karena setelah RUU disetujui kamar pertama, sebelum
diberlakukz terlebih dahulu h m s menda~at persetujuan dari kamar kedua
parlemen. Kedua, adanya kamar kedua di parlemen dipandang tidak demokratis
karena tidak mencerminkan konstelasi politik dan kekuasaan sebenarnya, padahal
kamar kedua mempunyai kewenangan cukup besar. Ketiga, dapat menimbulkan

'' Miriam Budiarjo, (2009), Op. Cit., hlrn., 320.
'7 Bandingkan
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Edy Pumama, (2007), Op. Cit.,hlrn., 83.
Edy Purnama, Op. Cit.. hlm., 83-84.

persaingan antar kamar di parlemen yang kemudian dapat menimbulkan konflik
antara kamar pertama versus kamar kedua.'l
NKRI

sebagai

negara

demokrasi

berkedaulatan rakyat

pernah

menerapkan sistem perwalcilan unicameral maupun sistem penvakilan bicameral.
Sistem penvakilan unicameral diterapkan di NKRI ketika berlakunya UUDS 1950
dan UUD 1945 lama, sedangkan sistem penvakilan bicameral diterapkan ketika
berlakunya Konstitusi RIS 1949.
UUDS 1950 hanya mengatur satu badan penvalulan nasional bernama
DPR, mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sehingga dapat
disebut sistem perwakilan unicameral. Sedikit berbeda dengan UUDS 1950, UUD
1945 lama sekilas tarnpak mengatw dua lembaga penvakilan secara terpisah yakni
DPR dan MPR. Namun, tidak berarti UUD 1945 lama menganut sistem
penvakilaan bicameral, akan tetapi tetap sistem unicameral karena masingmasing lembaga yakni DPR dan MPR mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan
dijalankan sendiri-sendiri.
Sebaliknya, Kostituisi RIS 1949 mengenal dua badan perwakilan yakni
DPR RIS dan Senat RIS sehingga disebut sistem perwakilan bicameral. DPR RIS
mewakili

seluruh

rakyat

Indonesia,

sedangkan

Senat

RIS

mewakili

NegaraBaerah Bagian yang terdapat di RIS dengan jumlah ~znggotz2 orang dari
setiap NegaraIDaerah Bagian. Namun, sistem penvakilan bicameral ini tidak
menyebutkan nama (lembaga) sidang gabungan antara'DPR RIS dan Senat RIS
yang di Amerika Serikat disebut Kongres dan di Inggris disebut ~arliament.'~

" Miriam Budiarjo, Op. Cit., hlrn., 320.
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Edy Purnama, Op. Cit., hlm., 159.

~elan.$tnya, UUD 1945 hasil perubahan seakan-akan juga mengatur dua
badan terpisah di lembaga perwakilan (MPR) yakni; DPR sebagai kamar pertama
mewakili seluruh rakyat Indonesia dan DPD sebagai kamar kedua mewakili
daerah-daerah propinsi yang terdapat di NKRI. DPR dan DPD memiliki
kedudukan sederajat, namun keduanya tidak mempunyai fungsi setara. DPR
sebagai perwakilan politik mempunyai hngsi lebih kuat, tidak sebanding dengan
fungsi DPD sebagai perwalulan teritorial sehingga menimbulkan pennasalahan
dalam konteks sistem perwakilan dua kamar. DPD sebagai representasi daerah di
tingkat nasional dengan fungsi sangat terbatas tidak dapat berbuat banyak
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah sehingga kepentingan daerah
dapat diabaikan pemerintah seperti disebutkan sebelumnya.
Untuk menutup kajian pada kerangka pemikiran teoritik ini, berdasarkan
uraian teori negara kesatuan (unitary state theory), teori demokrasi dan teori
lembaga perwakilan maka diambil kesimpulan bahwa; NKRI yang demokratis
seharusnya memang mengadopsi sistem perwakilan unicameral, sesuai dengan
prinsip negara kesatuan. Namun karena faktor sejarah dan tuntutan daerah yang
menghendaki adanya lembaga khusus yang berfungsi memperjuangkan aspirasi
dan kepentingan daerah di tingkat nasional, NKRI membentuk DPD (regional
representatzjj yang se~kan-&an berkedudukan sebagai salah s a k kamx ddi
lembaga perwakilan Indonesia. Hal ini menurut penulis merupakan bentuk
kompromi dianutnya konsepsi negara bersusunan kesatuan oleh Republik
Indonesia di satu sisi dan adanya tuntutan daerah di sisi lain yang menghendaki

adanya lembaga khusus yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
daerah di tingkat nasional.

F. Asumsi Dasar
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun .1999,2000,2001 dan
2002 melahirkan beberapa lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan
NKRI, termasuk DPD. Salah satu gagasan dibentuknya DPD dalam sistem
ketatanegaraan NKRI adalah adanya keinginan untuk merubah sistem perwakilan
Indonesia dari sistem perwakilan unicameral menjadi sistem perwakilan
bicameral. DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua. Namun

UUD 1945 hasil perubahan tidak mengkontruksikan DPD sebagai salah satu
kamar di lembaga perwakilan Indonesia sehingga sistem perwakilan di NKRI
tidak dapat disebut sistem perwakilan bicameral seperti di Amerika Serikat yang
terdiri dari House of Refresentatives dan Senat dan di Inggris terdiri dari House of
Common dan House of Lord. Akan tetapi, UUD 1945 hasil perubahan seakan-

akan menempatkan DPD sebagai salah satu kamar di lembaga perwakilan
Indonesia karena DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan
sederajat dengan DPR, namun antara keduanya memiliki fimgsi yang tidak setara,

baik di bidang legislasi, pengawasan, anggarar, maupun dalam memilih pejabat
publik. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa;
a. Hadirnya sistem perwakilan di NKRI yang seperti i k dalam konteks
negara demokrasi, merupakan bentuk kompromi dianutnya konsep
(unitary state) oleh Republik Indonesia dl satu sisi

dan adanya tuntutan daerah-daerah di pihak lain yang menghendaki
adanya ketenvakilan daerah di tingkat nasional yang berfimgsi
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah karena kepentingan
daerah selama ini sering diabaikan pemerintah.
b. Lemahnya fungsi .yang dimiliki DPD dalam konteks sistern
penvakilan

Indonesia

saat

ini

membuat

pemerintah

dapat

mengabaikan aspirasi dan kepentingan daerah dalam NKRI karena
DPD sebagai representasi daerah di tingkat nasional tidak dapat
berbuat banyak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah
karena fungsinya sangat sumir dan terbatas diberikan UUD 1945.

G. Defmisi Operasional
Definisi operasional ini dibuat dalam rangka untuk memberikan
kepastian dan pemahaman yang sama terhadap beberapa istilah yang terdapat
dalam penelitian ini. Beberapa istilah atau kata tersebut adalah implikasi, fungsi,
DPD, kepentingan daerah dan negara kesatuan (unitary state) yang disebutkan
satu persatu di bawah ini.
a. Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua
arti p h i ; (I), keterlibatan atau keadam terlibat. (2), yang termasuk
atau tersimpul, yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.83Berkaitan
dengan penelitian ini maka pengertian implikasi yang diiakai adalah
pengertian yang pertarna yakni keterlibatan atau keadaan terlibat.
83 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002),
. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional dan Balai Pustaka, hlm., 427.
~

Keterlibatan DPD dalam sistem perwakilan Indonesia sangat terbatas
membuat keadaan kepentingan daerah dapat diabaikan pemerintah.
b. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jabatan
(pekerjaan) yang dilal~ukan.~~
Di dalamnya terkandung kewenangan
sekaligus tugas. Agar fungsi suatu badan (jabatan) dapat terlaksana,
kepadanya diberikan kewenangan dan tugas. Kewenangan merupakan
hak sedangkan tugas berarti kewajiban yang hams d i l a k ~ k a n . ~ ~
c. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat dengan DPD RI sebagai mana dimaksud UUD
1945 hasil perubahan.
d. Kepentingan daerah adalah semua urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah otonom sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, termasuk
alokasi anggaran (uang yang menjadi hak daerah) sebagai mana diatur
dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang semuanya itu
ditetapkan pemerintah dalam NKRI, termasuk sumber daya manusia
yang bertugas untuk itu.
e. Negara kesaca.cn (urtitary state) adalah negara yang kedau!at=inya
tidak terbagiYg6
negara bersusunan t ~ n ~ ~ adan
l , 'kekuasaan
~
tertinggi
pada negara itu dipegang oleh legislatif pusat.88
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H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam kepustakaan dikenal banyak jenis penelitian. Keanekaragaman
jenis penelitian ini timbul karena masing-masing penulis meninjau dari sudut
pandang berbeda. Ada yang meninjau dari segi sudut metode, sifat, tujuan
penelitian dan lain sebagainya. Namun menurut Bagir Manan, dari sekian banyak
jenis penelitian jika ditinjau dari kepentingan penelitian hukum maka ada tiga
jenis penelitian hukum yaitu; (a) penelitian hukum (secara) normatif yang oleh
penulis lain disebut penelitian hukum dogrnatik atau doktriner. (b), Penelitian
hukum (secara) sosiologis yang disebut juga penelitian hukum empiris atau nondoktriner dan (c), Penelitian (secara) teori dan falsafah (h~kum).'~Sedangkan
Suparman Sastrawidjaja hanya mernbagi penelitian hukum ke dalam dua kategori
yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau ernpiris.90
Jika ditinjau dari jenis penelitian hukum di atas, penelitian ini tergolong
ke dalam jenis penelitian hukurn normatif dan penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, singkronisasi (vertikal-horizontal)
h ~ k u m ,perbandingan hukum dan sejarzh h ~ k u m . ~
Sedangkan
'
yang dimaksud
dengan penelitian hukurn empiris menurut Bagir Manan bukan hanya penelitian
Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlm., 269.
Bagir Manan, (1999), "Penelitian di Bidang Hukurn, " Jumal Hukum Puslitbangkurn,
Edisi Perdana 1-1999, Pusat Penelitian dan Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas
Padjajaran Bandung, hlm., 4.
90 Suparman Sasrawidjaja, (1999), Peranan Penelitian Dalarn Pendidikan Tinggi Hukurn,
88
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Marnujl, 0 ,
Yenelltian Hukum Normact%: Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Wali Pers, cetakan keenam, Jakarta, hlm., 14.
hn

-

.

teihadap hukum (tak tertulis) yang dianut oleh sekelompok masyarakat tetapi juga
keberlakuan norma hukum atau kaidah hukum yang diatur peraturan perundangundangan (hukum tertulis) dalarn kehidupan m a ~ ~ a r a k a t . ~ *

2. Metode Pendekatan
Penelitian ini mengunakan tiga pendekatan yakni pendekatan yuridis
ketatanegaraan, pendekatan politis dan pendekatan komparasi.
a. Pendekatan yuridis ketatanegaraan dipakai karena jenis penelitian ini
merupakan penelitian terhadap asas hukum yang terdapat pada
ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang
mengatur tentang DPD (lembaga negara) yang nota bene-nya
merupakan obyek kajian hukum tata negara.
b. Pendekatan politis dipakai karena yang menjadi obyek kajian
penelitian ini adalah DPD yang nota bene-nya adalah lembaga politik
yang mempunyai tugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
politik daerah di tingkat nasional yakni kepentingan politik daerah
yang selaras dengan kepentingan politik nasional.
c. Pendekatan komparatif digunakan dalam rangka untuk melihat
stmktur dan hngsi parlemen bikaeral di beberapa negara kesatuan
seperti yang terdapat di Inggris, Belanda, Prancis, Thailand dan
Jepang. Menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen berupa
peraturan perundang-undangan, khususnya UUD negara yang
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Bagir Manan, (1999), Loc. Cit.

bersangkutan. Studi komparatif ini tidak b m a k s u d ingin mentransfer
begitu saja model parlemen bicameral yang terdapat pada negaranegara di atas karena masing-masing negara mempunyai sejarah
sendiri-sendiri, budaya sendiri dan kebutuhan sendiri, akan tetapi
ingin melihat, dari berbagai macam model

atau klasifikasi

bicameralisme yang ada yakni; strong bicameralism, medium-strength
bicameralism dan soft bicameralism, model manakah yang paling
banyak dianut oleh negara-negara bersusunan kesah~an. Negaranegara tersebut dipilih selain karena semuanya adalah negara
bersusunan kesatuan dan memiliki lembaga perwakilan yang
berstruktur bicameral juga karena karnar kedua (second chamber)
lembaga perwakilan pada negara-negara tersebut mewakili unsur yang
berbeda. House of Lord di Inggris mewakili kaum bangsawan,
pemuka

agama dan tokoh masyarakat. Sangi-in (House of

Councillors) di Jepang mewakili masyarakat Jepang secara umum,
Senat di Prancis dan Eerste Kamer di Belenda serta Wusthisapha
(Senat) di Thailland mewakili daerah-daerah propinsi seperti di
Indonesia. Hasil kajian ini kernudian dibandingkan dengan strutur dan
fungsi !mbzgz pemakilan di Indonesia sebagaimmz diatur dalarn

UUD

1945

hasil

perubahan.

Tujuannya

untuk

membantu

merekonstruksi struktur dan fungsi lembaga perwakilan Indonesia di
masa mendatang agar lebih baik.

.

-- - --

-

. --..

3. Sumber Data
Sesuai jenis penelitian, penelitian ini memerlukan data primer dan data
sekunder. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupakan aspirasi
dan kepentingan daerah yang telah diperjuangkan DPD dalam kurun waktu
beberapa tahun belakangan ini. Data ini diperoleh melalui studi lapangan di DPD
dan juga melalui wawancara terstruktur dengan key informan yakni dengan
pimpinan DPD.
Selanjutnya data sekunder yakni berupa bahan hukurn primer dalam ha1
ini adalah hukum positif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diubah
dengan UU Nomor 12 Tahun 20 11 meliputi; UUD Negara RI Tahun 1945,
Ketetapan MPR, UUPerpu, PP, Peraturan ,Presiden, Peraturan Daerah Propinsi
a . ~ ~itu, mencakup pula peraturan yang
dan Peraturan daerah ~ a b u ~ a t e n K o tSelain
ditetapkan oleh; MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan,
lembaga, komisi setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas
perintah UU, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD KabupatenIKota, BupatiMali
Kota, Kepala Desa atau yang sederajat. Namun karena objek penelitian ini adalah
asas hukum, kaidah hukum yang mengatur tentang DPD yang nota bane-nya
merupakm lembaga negara ymg diae~rmela!ui konstitusi dan U U maka b&ar,
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang diperlukan adalah; (a).
Norma dasar yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. (b), Peraturan dasar atau
pasal-pasal UUD 1945. (c), UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD
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Lihat Pasal7 ayat (1) ULI No. 12 Tahun 201 1 tentang Pembentthn Peratwan

dan DPRD, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD serta (d), Peraturan Tata Tertib DPD RI."
Selain memerlukan bahan hukum primer, penelitian ini juga memerlukan
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder yaitu
bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang
terdiri dari: (a). Risalah Sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BUPKI), Risalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI),
Risalah Sidang dan pandangan umum Fraksi-Fraksi MPR RI dalam perubahan
UUD 1945 dan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya. (b), Hasil
penelitian yang sudah ada. (c), Karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan ilmuan
lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tertier adalah
bahan hukum yang memberikan pertunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain, serta
bahan-bahan lain di luar hukurn yang menunjang penelitian ini.95

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data primer yang berkaitan dengan objek penelitian ini dikumpul melalui
wawancara. Namun karena wawancara yang dilakukan terhadap key-informen
c u h p menda!am maka dibuat panduan wawancara secara temlis. Pedoman ini
meliputi pokok-pokok data yang diperlukan dan bukan untuk diisi oleh key
informen. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan

94

Undangan.
-

Pasal8 ayat (1) W Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

'' Mengenai bahan h u b di atas, lihat Soejono Soekanto & Sri Mamuji, (2003), Op.
Cit, hlm., 33.

h u h Glcunder dG bahan hukum tertier, dikumpulkan atau diperoleh melalui
studi pustaka atau studi dokumen.

.

5 Teknis Analisis Data
Setelah data perimer dan data sekunder berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkumpul, selanjutnya diolah
menggunakan metode dogmatika hukurn. Namun karena dalam penelitian hukum
normatif pengolahan data pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk mengadakan
sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis maka bahan hukum tertulis
tersebut

diklasifikasi

untuk

memudahkan

peneliti

menganalisis

dan

mengkontruksinya.96 Kegiatan ini meliputi; (a), menulis pasal-pasal UUD 1945

dan perubahan-perubahannya yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur
tentang DPD. (b), Mensistematikakan pasal-pasal tersebut sehngga terklasifikasi,
selaras dengan pembahasan masalah penelitian ini. (c), Data berupa peraturan
perundang-undangan ini diakalisis secara induktif kualitatif.
Kemudian sesuai dengan jenis data yang didasarkan kepada studi
kepustakaan maka analisis selanjutnya memakai model analisis kualitatif yaitu
mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis, berdasarkan teori-teori

urnurn, nilai-nllai ddasar Pancasila dzm UUD 1945 guna menyusun h g s i DPD
yang ideal dalam sistem perwakilan Indonesia di masa mendatang.
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6. Langkah-Langkah Penelitian
Penelitian ini berangkat dari teori-teori bersifat umurn yakni teori negara
kesatuan, teori demokrasi d.an teori lembaga perwakilan yang diperkaya dengan
hasil wawancara dengan key informan. Kemudian dihubungkan dengan kenyataan
objektif (deduktif-induktif) lembaga perwakilan Indonesia sebagaimana diatur
UUD 1945 hasil perubahan. Sistematika pendekatan deduktif-induktif ini adalah;
(a), berpijak pada teori-teori umum tentang negara kesatuan, demokrasi dan
lembaga perwakilan. (b), Menggali ide-ide dasar Pancasila dan UUD 1945. (c),
Melihat kondisi objektif fungsi DPD dalam sistem perwakilan Indonesia
sebagimana diatur dalam UUD 1945 hasil perubahan dan peraturan perundangundangan lain. (d), Merekonstruksi fungsi DPD yang ideal dalam sistem
perwakilan di NKRI dan (e), menawarkan untuk membangun sistem perwakilan
Indonesia di masa mendatang.

I. Sistematika Pembahasan

Demi sistematisnya penelitian ini maka penulis membuat sistematika
pembahasan penelitian ini menjadi enam bab sebagai berikut:
Bab I merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah
yang menggambar latar belkang mufic-dnya persoalaan penelitian, keinudian
dinunuskan dalam rumusan masalah penelitian. Agar persoalan penelitian
terjawab dengan baik maka dibuat tujuan dan manfaat penelitian sebagai rarnburambu agar hasil penelitian mampu menjawab masalah yang diteliti. Untuk
bahwa masalah yann diteliti adalah orisinil maka pada bab 1 in1

dibuat orisinilitas penelitik yiiig menggambarkan bahwa persoalan yang diteliti
belum pernah dibahas pihak lain dan urgen untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk
memudahkan penulis menganalisis persoalan penelitian yang terdapat dalam
disertasi ini maka pada bab I ini dibuat kerangka pemikiran teoritik, asurnsi dasar,
definisi operasional serta metode yang digunakan.
Setelah Bab pendahuluan, dilanjutkan dengan Bab I1 membahas tentang
lembaga perwakilan dalam negara demokrasi bersusunan kesatuan yang terdiri
dari, sistem perwakilan dalam negara demokrasi, h g s i lembaga perwakilan
dalam negara demokrasi, guna sebagai kajian pustaka untuk melihat konsepsi
lembaga perwakilan pada umumnya di negara-negara demokrasi, di samping itu
berguna sebagai bahan untuk merekontruksi lembaga perwakilan Indonesia di
masa mendatang.
Semua negara demokrasi, baik yang bersusunan federal maupun yang
bersusunan kesatuan memiliki lembaga perwakilan. Oleh karena itu maka
pembahasan selanjutnya pada bab ini dilanjutkan dengan lembaga perwakilan
dalam negara bersusunan kesatuan dan negara bersusunan federal. Ini berguna
untuk melihat apakah sistem perwakilan yang dianut suatu negara dipenganh
oleh susunan negara bersangkutan.
Setelah membahas lembaga perwakilan dalm- negara demokrasi
bersusunq kesatuan dan bersusunan federal, pembahasan berikutnya pada Bab I11
yakni tentang keterwakilan daerah di negara kesatauan karena yang menjadi fokus
bahasan dalam penelitian ini adalah fungsi DPD yang nota benenya adalah
regzonai representatif. Sub bahasan pada bab ini terdiri dari; sejarah keterwakilan

. -.

-

daerah di NKRI, sejarah pembentukan DPD dalam NKRI dan fungsi DPD dalam

NKRI. Sebagai bahan perbandingan terhadap keterwakilan daerah di NKFU maka pada
bab ini dibahas pula keterwakilan daerah di beberapa negara kesatuan seperti di Inggris,
Belanda, Prancis, Jspang, dan Thailand.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, DPD sebagai representasi daerah
di tingkat nasional mempunyai fungsi sangat terbatas. Akibatnya kepentingan
daerah dapat diabaikan oleh pemerintah dalam NKRI. Oleh karena itu
pembahasan selanjutnya pada bab IV yakni tentang keterbatasan fungsi DPD
dalam NKRI, terdiri dari sub bab, kinerja DPD periode 2004 s/d 2009, implikasi
keterbatasan fungsi DPD terhadap kepentingan daerah dalam NKRI, relevansi dan
urgensi penguatan fungsi DPD dalam menciptakan sistem penvakilan dua kamar
hampir sama kuat di NKRI serta tata cara penguatan fungsi DPD yang harus
dilakukan.
Sebagai penutup terhadap kajian penelitian disertasi ini maka ditulis Bab

V sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran
yang perlu ditindak lanjuti.

BAB I1
LEMBAGA PERWAKILAN DALAM NEGARA DEMOKRASI
BERSUSUNAN KESATUAN DAN BERSUSUNAN FEDERAL
Bab dua i,ni merupakan elaborasi lebih lanjut dari kerangka pemiluran
teoritik yang terdapat pada bab satu, khususnya teori demokrasi dan lembaga
perwakilan. Sebagaimana diketahui, lembaga perwakilan hanya ada dan dapat
berfungsi dengan baik pada negara-negera berpaham demokratis, bersusunan
kesatuan maupun yang bersusunan federal sebagai wujud dari sistem
pemerintahan demokratis yakni pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk
rakyat. Berikut ini akan disajikan secara b e m t a n tentang sistem penvakilan,
fungsi lembaga perwakilan, lembaga penvakilan pada negara demokrasi
bersusunan kesatuan dan bersususunan federal serta Dewan Penvakilan Daerah
(DPD) dalamWKRI yimg demokratis.

A. Sistem Perwakilan
Sistem penvakilan pada masing-masing negara berbeda satu sama lain,
tergantung kepada sejarah, budaya, hasil pemikirh, kebutuhan dan praktek
ketatanegaraan negara bersangkutan. Namun sistem penvakilan yang lazim di
dunia saat ini ada dua macam yakni sistem penvakilan satu kamar (unicameral
system) dan sistem penvakilan dua kamar (bicameral system).'
Untuk menentukan apakah suatu negara menganut sistem penvakilan
satu kamar (unicameral system) atau sistem perwakilan dua kamar (bicameral

C. F. Strong, (1966), Modern Political Constitution; an Introduktion to the Comaprative
Study of Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, hlm., 194.

system) dapat dilihat dari tiga sisi yakni h g s i lembaga perwakilan, keanggotaan
lembaga perwakilan dan proses pembentukan undang-undang di lembaga
perwakilan. Pertama, dari segi firngsi, jika lembaga perwakilan terdiri dari dua
kamar dan masing-masing kamar mempunyai hngsi yang sama, baik di bidang
legislasi, pengawasan maupun anggaran maka lembaga perwakilan tersebut
dikategorikan sebagai sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).
Sebaliknya, jika masing-masing kamar lembaga perwakilan tidak mempunyai
fungsi yang sama, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran maka
lembaga perwakilan tersebut tergolong ke dalam sistem perwakilan satu kamar
(unicameral system). Kedua, ditinjau dari aspek keanggotaan, apabila struktur
lembaga perwakilan terdiri dari dari dua kamar, kemudian masing-masing kamar
mempunyai anggota yang berbeda antara satu sama lain maka lembaga
perwakilan tersebut tergolong ke dalam sistem perwakilan dua kamar (bicameral
system). Sebaliknya, jika anggota kamar pertama merangkap menjadi anggota
kamar kedua maka lembaga perwakilan tersebut termasuk dalam kategori sistem
perwakilan satu kamar (unicameral system). Ketiga, ditinjau dari aspek proses
pembentukan undang-undang, jika pembentukan undang-undang harus melewati
dua kamar yang terpisah antara satu sama lain maka lembaga perwakilan tersebut
tergolong ke d a l k sistem penvakilm dua kamar (bicameral system). Sebaliknya,
jika pembentukan undang-undang tidak melewati kamar yang lain atau dengan
kata lain pembentukan undang-undang hanya dilakukan oleh satu kamar lembaga
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-
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perwakilan semata maka lembaga perwakilan tersebut tergolong ke dalam sistern
perwakilan satu kamar (unicameral system).2
Di samping dua model sistem perwakilan di atas, masih ada model sistem
perwakilan yang lain yakni sistem perwakilan tiga kamar (trikameral system)
seperti yang terdapat di Afganistan dan Afiika Selatan saat

serta sistem

perwakilan lima kamar yang oleh Fatmawati disebut dengan sistem pentakameral
seperti yang terdapat di Republik Yugoslavia sebagaimana diatur dalarn
Konstitusi Yugoslavia tahun 1963.~
Namun demikian, karena sistem perwakilan yang lazim di dunia saat ini
hanya dua macam yakni sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) dan
sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) maka hanya dua model ini yang
akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

1. Sistem Perwakilan Satu Kamar
Sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) tidak mengenal
adanya dua badan terpisah di lembaga perwakilan seperti adanya House of
Represntatives (DPR) dan Senat atau Majelis Tinggi (Upper House) dan Majelis

Rendah (Lower House). Akan tetapi hanya mengenal satu lembaga perwakilan
nasional saja. Oleh karena itu, dalam sistem perv:akila::

s a b kamar (unicamzral

system), kekuasaan legislasi tertinggi hanya ada pada satu badan unicameral saja
Ibid, hlm., 194.
Fatmawati, (2010), Struktur dun Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem
Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia dun Beberapa Negara, Jakarta, UI Press,
hlm.. 214-218.
. . . l. kamar -vakni; Federal Chamber. Economic
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Chamber, Chamber of Education and Culture, Chamber of Social Welfare and Health dun
Organizational-Pilitical Chamber. Lihat Fatmawati, (2010), Bid, hlm., 223-227.
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yaitu majelis perwakilan nasional yang dipiiih langsung dieh rakyat melalui
pemilihan ~ r n u r n .Hal
~ ini menunjukkan bahwa sistem perwakilan satu kamar
(unikumeral system) seharusnya dianut oleh negara-negara yang berbentuk
kesatuan (unitary state) karena negara kesatuan (unitary .stute) menurut
~ . ~ . ~ t dan
r oFred
n ~ 1sjwara7
~
sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah negara
di mana kekuasaan legislatif tertinggi hanya dipegang oleh satu badan legislatif
pusat. Namun kenyataan menunjukkan lain, negara kesatuan (unitary state) ada
yang menganut sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) dan ada pula
yang menganut sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) misalnya
Inggris, Belanda, Prancis, Thailand, Jepang dan lain sebagainya.
Sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) ini jika dibandingkan
dengan sistem perwakilan dua kamar (bicamerel system) merupakan sistem
perwakilan tertua di dunia karena pada masa Yunani ~ u n odan pada rnasa
Kekaisaran Romawi sebagaimana disebutkan sebelumnya, sudah ada cikal bakal
lembaga perwakilan yang hanya terdiri dari satu badan saja dengan nama Dewan
Polis untuk Yunani Kuno dan Senat untuk Kekaisaran Romawi yang mempunyai
fimgsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah (Kaisar) serta
membuat undang-undang melalui perdebatan di lembaga tersebut. Begitu juga
pada - mzsa Nzbi h4uhmmad s a w . , lcetika beliau memimpin negara Islax
Madinah pada abad ke 7 Masehi. Negara Islan~Madinah waktu itu, menurut Ija
Suntana sudah terdapat satu badan perwakilan nasional bernama Majelis Syura
5

Jirnly Asshiddiqie, (1996), Pergumulan Peran Parlemen Dalam Sejarah; Telaah
Perbandinpan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta, UI Press, hlm.,33-34.
6C F
,(1966). OD.Cit.,hlm., 112.

'

Fred
hlm., 187-188.

yang berfhgsi sebagai mitra Nabi Muhammad s.a.w., ddam bermusyawarah
membicarakan persoalan kenegaraan dan persoalan yang dihadapi umat Islam
pada masa itu, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya
kecuali masalah agama yang otoritasnya langsung dipegang oleh Nabi
Muhammad s.a.w., sebagai utusan ~ l l a h ?
Kemudian dalam perkembangannya, sistem perwakilan satu kamar
(unicameral system) ini diadopsi oleh banyak negara terutama setelah perang

dunia ke dua usai karena negara-negara yang merdeka pasca perang dunia kedua
usai cenderung mengadopsi bentuk negara kesatuan (unitary state) dari pada
bentuk negara federasig Di samping itu kelebihan sistem perwakilan satu kamar
(unicameral system) lebih banyak dari pada kelebihan sistem perwakilan dua

kamar (bicameral system). Kelebihan sistem perwakilan dua kamar (bicameral
system) hanya tiga macam sebagaimana akan diuraikan di bawah nanti, sedangkan

kelebihan sistem penvakilan satu kamar (unicameral system) ada tujuh macam
yakni; pertama lebih sesuai dengan ide kedaulatan rakyat yang satu dan tidak
dapat di bagi-bagi. Kedua, lebih sederhana, lebih praktis, lebih murah dan lebih
demokratis. Ketiga, lebih mernberikan jaminan untuk dapat mengambil keputusan
dengan cepat, tepat dan konsisten serta mengurangi bahaya dead lock yang dapat
timbu! karenz adanya perselisihar, pendapat antara dua kamar dalam sistem
perwakilan dua kamar (bicameral system).10Keempat, dapat meloloskan undangundang dengan cepat karena hanya ada satu lembaga perwakilan. Kelima,

Ija Suntana, (2007), Model Kekuasaan LegislafifDalam Sistem Ketatanegaraan Islam,
Banduna. Refika Aditama. hlm.. 29.
Jimly Asshiddiqie, (1996), Pergumulan..., Op. Cit., hlm., 33.
lo Edy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm., 83.

tanggungjawab lernbaga perwakilan lebih besar karena ti&

dapat menyalahkan

lembaga lain. Keenam, jumlah anggota lembaga perwakilan satu kamar

(unicamerao lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota lembaga
perwakilan dua kamar (bicameral) sehingga memudahkan rakyat untuk
mengontrolnya. Ketujuh, karena jumlah anggotanya lebih sedikit maka beaya
yang diperlukan oleh pemerintah untuk operasional dan mengaji anggota lembaga
perwakilan lebih sedikit.'

'

Namun demikian, belakangan ini ada kecenderungan negara-negara di
dunia mengadopsi sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) sebagaimana
diungkapkan oleh Arend Lijphart melalui hasil penelitiannya. Dari 21 negara yang
diteliti oleh Arend Lijphart, hanya empat negara yang mengadopsi sistem
perwakilan satu kamar (unicameral system). Selebihnya, tujuh belas negara
mengadopsi sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).l2 Kecenderungan
negara-negara di dunia saat ini mengadopsi sistem perwakilan dua kamar

(bicameral system) karena sistem perwakilan dua kamar (bicameral system)
menurut K.C. Wheare tidak mendatangkan banyak masalah dalam negara
domokrasi jika kedua kamar di Parlemen benar-benar terpilih atas garis yang
sarna dan bekerja sesuai dengan hngsi dan kewenangannya m a ~ i n ~ - r n a s i n ~ . ' ~
Di sazping mempunyai kelebihan, sistem penlralkilan satu kamar

(unicameral system) ini sebagaimana disebutkan di atas juga mempunyai

" Dahlan Thaib, (2002), Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan
ke Tiga UUD 1945, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UII,

y

Government in Twety-One Countries, Yale University Press, New Haven and London, hlm., W.
l 3 K.C.Wheare, (1968), Legislatures, London, Oxford University, hlm., 22.

kekurangan yakni; pertama, memberi peluang terjadGya penydah-gunaan
wewenang karena hanya ada satu lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya
mudah dipengaruhi oleh situasi fluktuasi politik karena dipilih langsung oleh
rakyat.14 Kedua, kurang rnencerrninkan kehendak. dan kepentingan nasional
karena ada kelompok yang tidak terwakili. Ketiga, tidak menjamin pekerjaan yang
bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta dapat mendatangkan pembuatan
keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat sebelah.15
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sistem perwakilan satu kamar
(unicameral system) merupakan sistem perwakilan tertua di dunia, banyak

diadopsi oleh negara-negara yang berbentuk kesatuan (unitary state) terutama
pasca perang dunia kedua usai. Negara-negara yang berbentuk kesatuan (unitary
state) banyak menganut sistem penvakilan satu kamar (unicameral system) ini

karena sesuai dengan prinsip kedaulatan yang tidak terbagi dalam negara
kesatuan. Namun atas pertimbangan tertentu, misalnya pluralisme penduduk dan
tuntutan satuan-satuan daerah yang lebih rendah dalam negara kesatuan (unitary
state), negara kesatuan dapat memilih model sistem perwakilan yang lain selain

sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) ini yakni sistem penvakilan
dua kamar yang selanjutnya akan di bahas di bawah ini.

2. Sistem Perwakilan Dua Kamar

-

Berbeda dengan sistem perwakilan satu kamar (unicameral system).
Parlemen dalam sistem penvakilan dua kamar (bicameral system) terdiri dari dua

l4
l5

Miriam Budiarjo, (2009), Op. Cit., hlm., 320.
Bandingkan Edy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm., 83.

badan perwakilan yang terpisah antara satu sama lain yakni p e i w a i r - s d S
rakyat yang juga disebut dengan perwakilan politik dan perwakilan negara bagian
atau propinsi atau golongan tertentu yang dikenal dengan istilah House of
Representatives dan Senat di Arnerika Serikat, DPR d m Senat RIS di Indonesia
ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949, House of Commons dan Hause of Lord di
Inggris, Bandestag dan Bandesrat di Jerman, National AssembIy dan Senat di
Prancis, Eetste Kamer dan Tweede Kamer di Belanda, Raysabha dan Lokabha di
1ndia.16 Masing-masing karnar Parlemen tersebut terpisah satu sama lain, akan
tetapi keduanya mempunyai kedudukan sederajat dan fungi yang sama
(seimbang), baik di bidang legislasi, anggaran maupun di bidang pengawasan
yang dijalankan secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Di samping itu
juga mempunyai anggota yang berbeda.

'

Sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) tertua di dunia adalah
sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) yang terdapat di Inggris Raya.
Lahir dipenghujung abad ke 12 Masehi setelah Parlemen Inggris Raya mengalami
proses evolusi yang sangat panjang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian
sistem perwakalian dua kamar (bicameral system) ini dianut oleh negara-negara
bekas jajahan Inggris Raya seperti Amerika Serikat, India, Australia, Malaysia
dan lain sebagainya.
Jika ditinjau dari proses pembentukan, sistem. perwakilan dua kamar
(bicameral system) pada setiap negara demokrasi berbeda antara satu sama lain.
Sri Soemantri, (2003), Susunan dun Kedudukan DPD, Makalah dalam seminar,
DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dilaksanakan Sekjen
ret 7003,hlm.. 2. Jenedjri M. Gaffar dkk, (ed),
DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Sekjen MPR RI d m UNDP, Jakarta, hh., 18.
l7 C.F.Strong, (1966), Loc. Cit.
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Ada yang melalui proses pemilihan umum (pemilu), penunjukan langsung oleh

Kepala Negara dan ada pula melalui proses pemilihan oleh organ pemerintah yang
lebih rendah (daerah). Inggris sebagai negara tertua yang mengadopsi sistem
perwakilan dua kamar (bicameral system), lembaga perwakilannya disebut

Parliament yang terdiri dari House of Commons dan House of Lord. Anggota
Hause of Commons (kamar pertama) diisi melalui mekanisme pemilihan urnurn
secara berkala. Sedangkan anggota Hause of Lord (kamar kedua) bersifat
permanen, turun temurun, berasal dari keturunan bangsawan, pernuka agama,
kelompok sosial, kelompok profesi tertentu yang diangkat atau ditunjuk oleh Ratu
Inggris.
Selanjutnya Amerika Serikat, lembaga perwakilannya disebut dengan
Kongres yang terdiri dari House of Representatives dan Senat. Baik anggota
.

-

House of Representatives maupun anggota Senat yang ada di Kongres Amerika
Serikat, dipilih melalui pemilihan umum secara berkala. Sedangkan Prancis,
lembaga perwakilannya disebut dengan Parlemen yang terdiri dari National

Assembly dan Senat. Anggota National Assembly dipilih oleh rakyat Prancis
melalui pemilihan umum secara berkala, sedangkan anggota Senat dipilih secara
tidak langsung oleh kesatuan-kesatuan pemerintah daerah yang disebut dengan

Comrr.unua!s dan Departement: Departement berarti bagiar d a i wilayah Prancis
yang di Indonesia dapat disamakan dengan daerah propinsi.'8_
Sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) ini bukan hanya dianut
oleh negara-negara monarki dan republik yang berbentuk federasi, namun juga

'*Max Boboy, (1984), Op. Cit., hlrn., 27.

dianut oleh negara monarki dan republik yang berbentuk kesatauan (unitary
state). Inggris, Belanda dan Jepang sebagai negara monarki yang berbentuk

kesatuan (unitavy) mengadopsi sistem perwakilan dua kamar (bicameral system)
yang terdiri dari majelis tinggi (Upper House) dan majelis rendah (Lower House)
sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan negara republik yang berbentuk
federasi mempunyai sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) misalnya
adalah Amerika Serikat, Jerman, India dan Indonesia ketika berlakunya Konstitusi
RIS 1949.
Sistem perwakilan dua kamar (bicameral sytem) ini diklasifikasi oleh
Arend Lijphart menjadi tiga macarn yakni; bikameralisme kuat (strong
bicameralism), sedang-kuat (medium-strength bicameralism) dan bikameral

lemah (weak bicarnerali~m).'~
Struktur parlemen bicameral dikatakan strong
bicameralism apabila Parlemen tersebut memiliki karakteristik simetris dan
incongruence. Kamar Parlemen bikameral dikatakan simetris dan incongruence

apabila kamar pertama dan kamar kedua memiliki kekuatan konstitusional yang
setara atau memiliki perbedaan kekuatan hanya sedikit 20dan kamar kedua
merniliki legitimasi demokrasi yang h a t karena anggotanya dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilu.21 Selanjutnya struktur Parlemen bikameral dikatakan
medium-strength bicameralism apabila Parlemen tersebi~ttidak memiliki salah

satu ciri simetris dan incongruence. Sedangkan struktur Parlemen bikameral
dikatakan weak bicameralism apabila Parlemen tersebut memiliki karakteristik

19 A

~

21

e d L g h r t . (1999),
.
. Patterns of Democracy; Government Froms Performance in
mverslty: New Haven and London, hlm., 2 1 1.

-

Ibid.

asimetris dan congruence atau dengan kata lain kewenangan konstitusional kamar
kedua dan legitimasi politik yang dimilikinya tidak setara dengan kewenangan
konstitusional dan.legitimasi politik yang dimiliki oleh kamar pertama.
Agak berbeda dengan Arend Lijphart, berdasarkan kewenangan
'

pembentukan undang-undang, Giovani Sartori membagi sistem perwakilan dua
kamar (bicameral system) menjadi perfect bicameralism, strong bicameralism dan
weak b i c a m e r a l i ~ m Jika
. ~ ~ kewenangan kamar pertama dan kamar kedua setara

atau sama lain dalam hal pembentukan undang-undang maka disebut perfect
bicameralism, jika hampir setara disebut dengan strong bicameralism, sebaliknya

jika tidak setara maka disebut dengan weak bicarnerali~m.~~
Sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) ini juga mempunyai
kelebihan dan sekaligus kekurangan seperti yang terdapat pada sistem perwakilan
satu kamar (unicameral system). Kelebihan sistern perwakilan dua kamar
(bicameral system) yakni; pertama lebih dapat mencerminkan kehendak dan

kepentingan nasional karena dalarn sistem perwakilan dua kamar (bicamsral
system), di samping ada wakil rakyat yang duduk di Parlemen juga terdapat wakil

teritorial dadatau wakil golongan tertentu di Parlemen. Kedua, lebih memberikan
jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan
dalam pembuatm undang-undaxg oleh lembaga perwakilan kkena antara kamar
pertama dan kamar kedua terdapat mekanisme c h e h and balences, salingmenguji
dan saling melengkapi serta saling memberikan pertimbangan-pertimbangan
dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan undang-undang. Ketiga,

<
. .

Structure, Incentives and Outcomes, 2nd
23 Bid.

lebih menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta &pat
menghindari pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat ~ e b e l a h . ~ ~
Sedangkan kekurangan sistern perwakilan dua kamar (bicameral system)
yakni; pertama dapat mernperlambat proses pembuatan undang-undang karena
setelah rancangaan undang-undang disetujui oleh kamar pertama sebelurn
diberlalcukan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari kamar kedua
Parlemen. Kedua, adanya kamar kedua di Parlemen dipandang tidak demokratis
karena tidak mencerminkan konstelasi politik dan kekuasaan yang sebenamya,
padahal kamar kedua mempunyai kewenanagan yang cukup besar. Ketiga, dapat
menimbulkan persaingan antar kamar di Parlemen yang kemudian dapat
rnenimbulkan konflik antara kamar pertama dengan kamar k e d ~ a . ~ ~
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sistem perwakilan satu kamar
-

-

-.

(unicameral system) dan sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) sama-

sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Narnun, dalam sistem perwakilan
dua kamar terdapat tiga varian model. Lahimya berbagai macam model s i s t m
perwakilan disebabkan tiga hal. Pertama, latar belakang sejarah suatu negara yang
sangat panjang. Kedua, hasil pemikiran para pakar yang kemudian diadopsi dan
dipraktekkan oleh negara bersangkutan. Ketiga, kombinasi antar keduanya yakni
!at= belakang sejarah negara bersangkutan d m hasil pemikiran para pakar.26
Narnun demikian, tidak ada jaminan salah satu model sistem perwakilan lebih
baik dari pada model sistem perwakilan yang lain. Lalu sistem perwakilan mana
yang hams menjadi pilihan suatu negara? Yang penting, sistem perwakilan yang

c
R3-84.
:
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Miriam Budiarjo, (2009), Op. Cit.,hlm., 320.
Edy Pumama, (2007), Negara ..., Op. Cit., hlm., 78-79.

dipilih hams dapat memenuhi kebutuhan negara bersangkutan sebagai negara
demolcrasi berkedaulatan

rakyat.

Indonesia

sebagai

negara

demokrasi

berkedaulatan rakyat pemah menerapkan, baik sistem perwakilan satu karnar
(unicameral system) maupun sistem perwakilan dua kamar (bicameral system).'

Sistem perwakilan satu kamar (unicameral system) diadopsi oleh Indonesia ketika
berlaku UUD 1945 lama dan UUDS 1950, sedangkan sistem perwakilan dua
kamar (bicameral system) dipraktekkan di Indonesia ketika berlakunya Konstitusi
RIS 1949.

B. Fungsi Lembaga Perwakilan
Berdasarkan hasil studi kepustakaan, tidak ada keseragaman fungsi
lembaga perwakilan yang diungkapkan oleh para ahli ilmu politjk dan ahli ilmu
hukum tata negara. Menurut Bambang Cipto fungsi lembaga perwakilan ada tiga
macam yakni fungsi komunikasi (comunycation), fungsi rekrutmen politik
(recrutmend piolitic) dan h g s i membuat undang-undang (legislation).27Sama

dengan Bambang Cipto, G. Calvin Mackenzie juga berpendapat ada tiga fungsi
utama lembaga perwakilan yakni; legislation, representation and administrative
oversight.28 Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, lembaga perwakilan

mempunyai empat fungsi y a k h g s i legislasi, fungsi pengatvasan, f h g s i
rekrutmen politik dan fungsi penghubung antara rakyat dengan pemerintah29- Selanjutnya Arbi Sanit menyebut lembaga perwakilan mempunyai lima fungsi
-

27
28 p
u
.

(1995).~ e w a - OD.
. Cit.. hlm.. 10-14.

ci f k ~ i f t ~ q i l ~ k,g(1\~ 7 ; ~

~

m

Random House, New York, hlrn., 120-137.
29 Miriam Budiarjo, (2009), Op. Cit., hlm., 323-327.

v

m Politic
:

and Public Policy,

yakni; fungsi perundang-undangan, hngsi keuangan, fimgsi pengawasan, fimgsi
pemilihan pejabat publik dan fungsi persetujuan terhadap perjanjian internasional
(ratifikasi) yang dibuat pemerintah.30
Tak jauh berbeda dengan Arbi Sanit, Burn menyebut enarn fimgsi
penting yang hams dilaksanakan oleh lembaga perwakilan yakni; representation,
lawmaking,

consensus

building,

overseeing,

policy

clariJication

and

legitimizing.31 Sama dengan Bum, Mizey menyebut fimgsi yang melekat pada
badan legislatif juga ada enam yakni; fungsi legislasi, fungsi pajak, fungsi debat,
hngsi pengawasan administratif, fungsi legitimasi dan fimgsi rekrutmen politik.32
Perbedaan pendapat mengenai fungsi lembaga perwakilan di atas
menurut penulis terjadi karena lembaga perwakilan tidak memperoleh fungsi
tersebut sekaligus pada waktu bersamaan, akan tetapi diperoleh secara berangsurangsur setelah mengalami proses panjang sejalan dengan perkembangan
demokrasi dan kebutuhan kenegaraan. Namun berdasarkan pendapat di atas dapat
ditarik

kesimpulan

bahwa

hngsi

lembaga

perwakilan

dalam

sistem

ketatanegaraan negara demokrasi ada tujuh macam yakni; fimgsi legislasi, fungsi
pengawasan, fimgsi anggran, fungsi rekrutmen politik, fimgsi representasi dan
komunikasi, fungsi pemilihan pejabat

publik dan ratifikasi perjanjian

intemasional. Namun dari hjuh fi~ngsitersebut yang paling pokok zdz tigz y&i
fungsi legislasi, fimgsi pengawasan dan fungsi anggaran yang selanjutnya akan
dibahas satu persatu di bawah ini.
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1. Fungsi Legislasi
Salah satu fungsi lembaga perwakilan yang terpenting yakni membuat
undang-undang yang akan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat sehingga
lembaga perwakilan disebut juga dengan lembaga legislatif atau badan legislatif
Dalam rangka menjalankan f h g s i legislasi, lembaga perwakilan d.iberi
kewenangan membuat rancangan undang-undang, mengajukan rancangan
undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang inisiatif,
kewenangan membahas, mengamandemen dan menetapkan rancangan undangundang menjadi undang-undang, baik secara mandiri maupun bersama-sama
dengan pemerintah, tergantung kepada prinsip kekuasaan pada negara
bersangkutan. Jika negara tersebut menganut prinsip pemisahan kekuasaan
(separation of power) secara mutlak, maka negara tersebut memiliki sistem

pemerintahan presidential, kemudian pembuatan undang-undang pada negara
bersangkutan menjadi kewenangan lembaga perwakilan sepenuhnya. Sebaliknya,
jika negara tersebut menganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution of
power) apalagi penyatuan kekuasaan maka negara tersebut memiliki sistern

pemerintahan parlementar, dan pembuatan undang-undang pada negara tersebut
bukan hanya menjadi tanggungjawab lembaga penvakilan semata, akan tetapi
menjadi tanggungjawab bersama antara lembaga penvakilan d m pemerintah.33

Partisipasi Ma~yarakatDalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi, Disertasi
pada Program Doktor Ilmu Hukum FH UI,Jakarta, hlm., 153- 154.

Pada negara penganut prinsif pemisahan kekuasaan (separation of
misalnya Arnerika Serikat, pernbuatan undang-undang sepenuhnya
menjadi kewenangan lembaga perwakilan, yakni Kogres, mulai dari membuat
rancangai undang-undang, membahas rancangan undang-undang di Kongres
hingga

menetapkan

rancangan

undang-undang menjadi

undang-undang,

semuanya dilakukan oleh Kongres Amerika Serikat tanpa melibatkan Presiden.
Keterlibatan Presiden Amerika Serikat dalarn pembuatan undang-undang hanya
pada tahap akhir yakni mensahkan undang-undang yang telah disetujui Kongres
sebelum diberlakukan di tengah-tengah masyarakat Amerika. Oleh karena i t . ,
agar tercipta saling kontrol dan mengimbangi (cheh and balences) antara
Kongres Amerika Serikat dan Presiden, maka kepada Presiden Amerika Serikat
~~
yang telah disetujui
diberikan kewenangan untuk m e m ~ e t oundang-undang
~ o r g r e ssebelum diberlakukan di teng&-tengah masyarakat. Undang-undang
yang telah disetujui Kongres apabila mendapat veto dari Presiden, hams
dikembalikan lagi ke Kongres desertai dengan alasan-alasan penolakan untuk
dibahas kembali. Veto Presiden hanya dapat diabaikan oleh Kongres Amerika
Serikat apabila 2/3 (dua pertiga) dari semua anggota Kongres yang hadir tetap
menyetujui undang-undang tersebut, dan jika demikian halnya maka maka
Presiden tidak mempl~nyai pilihan lain selain mela!ssmakan wdang-nndang

34 Konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) menghendalu cabang-cabang
kekuasaan negara dipisah dengan tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk
mencegas terkonsentrasinya kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani. Soewoto
..
..
Mulyosudanno, (1 997): Pera-n
T
T
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Bagir Manan, (2001), Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusham UII, Jokyakarta,
hlm., 137.

t e r ~ e b u t .Narnun
~~
demikian, walaupun pada negara-negara penganut prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of power) pembuatan undang-undang menjadi
kewenangan lembaga perwakilan, akan tetapi jika pemerintah ingin mengatur
sesuatu ha1 melalui undang-ufidang maka pemerintah dapat mengusulkan
rancangan undang-undang tersebut melalui anggota lembaga perwakilan terutama
anggota lembaga perwakilan yang berasal dari partai politik pendukung
pemerintah, yang selanjutnya menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif
lembaga perwakilan.37
Bebeda halnya pada negara-negara yang tidak menganut prinsip
pemisahan kekuasaan secara mutlak (separation of power). Pada negara-negara
penganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power), pembuatan
~ n d a n ~ - u n d adilakukan
n ~ ~ ~ oleh lembaga perwakilan dengan cara bekerjasarna
-.

dengan pemerintah. Di Inggris misalnya, undang-undang yang dibuat Parlemen
disebut dengan Acts of Parliament, akan tetapi rancangan undang-undang
disiapkan oleh ahli hukum di Whitehall yang bekerja atas intruksi pegawai
pemerintah berdasarkan kebijakan mente~i.~'
Suatu rancangan undang-undang di
Inggris baru dapat menjadi undang-undang apabila telah mendapat persetujuan
36 Ibrahirn R., (2003), Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legidatif
dan Eksekutif dalam Pembaruan Undang-Undang Dasar, Disertasi pada Program Doktor Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm., 131. lihat juga Mahmuzar, (20 1O), Sistem
Pemerintahan Indonesia; Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, Jogyakarta, Nusamedia,
hlrn., 71.
37 Saldi Isra, (2010), Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguqtnya Model Legislasi
Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan I, hlm., 82.
38 Teori pembagian kekuasaan (distribution of power) menghendaki adanya kerjasama
antar organ negara khususnya antara organ eksekutif dan legislative. Lihat Syaifudin sebagaimana
dikutif oleh Bunyamin Alamsyah, (2010), Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam
Qr rF

.

.

9

.,

-

39 Mochtar Mas'oed & Colin MacAndrews, ed., (1981), Perbandingan Sistem Politik,
Jogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm., 144.

bersama antara Parlemen dan pemerintah, kemudian di sampaikan kepada
RajaIRatu untuk disahkan (ditandatangani), yang nota benenya juga bagian dari
~arlemen.~'
Oleh karena itu, konstitusi negara-negara penganut prinsip pembagian
kekuasaan (distribution of power) mernberikan kewenangan kepada pemerintah
.

untuk mengajukan iancangan undang-undang kepada lembaga perwakilan:likut
membahas rancangan undang-undang bersama-sama dengan lembaga perwakilan,
baik rancangan undang-undang yang datang dari usul pemerintah maupun
rancangan undang-undang inisiatif lembaga perwakilan, kemudian menetapkan
rancangan undang-undang menjadi undang-undang bersama-sama dengan
lembaga penvakilan dalam sidang paripurna lembaga penvakilan yang khusus
diadakan untuk itu.
Namun dalam perkembangannya, pembuatan undang-undang pada
-

negara penganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution ofpower), rancangan
undang-undang lebih banyak datang dari usul pemerintah dari pada inisiatif
dewan penvakilan seperti yang terjadi di negara Belanda, Malaysia, Inggris,
Australia termasuk di ~ n d o n e s i a .Kondisi
~~
ini disebabkan karena di banyak
negara, lembaga penvakilan tidak merniki sumber daya manusia (SDM) yang
memadai dalam membuat rancangan undang-undang karena kebanyakan anggota
lembaga penvakilan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dalam .ha!
membuat undang-undang. Sebaliknya, pemerintah dipandang mempunyai sumber
daya manusia yang lebih unggul dari pada sumber daya manusia yang ada di
-
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Ibrahim R., (2003), Op. Cit.,hlm., 198.

Rancangan Undang-Undang. Lihat Pasal5 UUD 1945.
42
Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlm., 323.

~

lembaga perwakilan dalam ha1 membuat rancangan undang-undang karena di
lembaga pemerintah banyak para ahli yang mempunyai pendidikan yang baik dan
layak, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan. Di samping itu,
pemerintah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan diatur
melalui undang-undang, sehingga apabila rancangan undang-undang yang
diajukan oleh pemerintah disahkan atau disetujui oleh lembaga perwakilan
menjadi

undang-undang

maka

pemerintah

tidak

akan

kesulitan

mengimplementasikannya karena pemerintah sendiri yang membuat dan
menghendaki undang-undang t e r ~ e b u t . ~ ~
Keadaan di atas menurut Miriam Budiardjo tidak mengherankan, dan itu
terjadi kerana ada pergeseran konsep negara hukum di dunia dari negara hukum
formil ke negara hukum material atau dari negara penjaga malam ke negara
-.

.

kesejehteraan (walferestate) yang mengharuskan pemerintah aktif mengatur
semua aspek kehidupan masyaral~at.~~
Dalam negara hukum formil, pemerintah
dalam arti sempit (eksekutif) hanya bertugas menjalankan undang-undang yang
telah dibuat lembaga penvakilan sehingga pemerintah bersifat pasif. Produk
hukum yang dibuat lembaga penvakilan banyak yang tidak memihak kepada
rakyat karena lembaga perwakilan diisi oleh orang-orang dan sekelompok orang
ymg mempunpai stabs sosial lebih tinggi d m secara ekcnorni lebih mapan, yang
mana pada waktu pemilu membeli suara rakyat agar dapat duduk di lembaga
perwakilan. Kemudian setelah terpilih menjadi anggota lembaga perwakilan,
mereka membuat undang-undang dalam rangka untuk menjaga kepentingan
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Ibid, hlm., 324.
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ehnomi hdividu dan kelompok mereka sehingga ekonomi rakyat terabaikan
yang akhirnya menciptakan kesenjangan sosial yang sangat tajam di tengahtengah masyarakat. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya konsep negara
h d m n material. Dalam konsepsi negara hukum material, pemerintahan yang
semula hanya bertugas menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh lembaga
perwakilan melalui undang-undang, sekarang mempunyai tugas baru yakni hams
mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Agar kesejahteraan rakyat dapat tenvujud
dengan baik maka pemerintah diberi kewenangan untuk mengajukan rancangan
undang-undang kepada lembaga perwakilan, ikut membahas rancangan undangundang dan menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
bersama-sama dengan dewan perwakilan karena pemerintah dianggap paling
mengerti regulasi yang diperlukan dalarn rangka untuk mensejahterakan rakyat.
~i sarnpi@ itu, kepada pemerintah juga diberikan kebebasan untuk menetapkan

peraturan perundang-undangan lain lewat lembaga fieies ermessen atau poevoir
deeskretion.

Melalui lembaga freies

ermessen atau poevoir

deeskretion ini,

pemerintah dalarn menjalankan pemerintahan negara tidak hanya berdasarkan
kepada peraturan-perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lernbaga
lembaga penv&ilan, a k a tet~pi apabila terdapat kekosongan hukum atau
hukumnya kurang jelas, atau aturan hukumnya ada tetapi menimbulkan multi
interpretasi, dan tindakan pemerintah diperlukan derni kepantingan negara dan
masyarakat maka pemerintah melalui lembaga freies ermerssen dapat mebuat

kebijikan bahkan menetapkan peraturan perundang-undangan tertentu demi
tercapainya tujuan negara.
Menurut Moh. Mahfud

MD, adanya lembaga fieies Ermessen atau poevoir

deeskretion ini menimbulkan implikasi, baik di bidang eksekutif maupun di bidang
peraturan perundang-undangan. Di bidang eksekutif antara lain adGya hak prerbgatif
presiden. Sedangkan di bidang peraturan perundang-undangan ada tiga macam
kewenangan bagi pemerintah yaitu; pertama, pemerintah berwenang membuat Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), tanpa terlebih dahulu meminta
persetujuan kepada Parlemen. Kedua, pemerintah lnempunyai kewenangan membuat
peraturan pelaksana atas ketentuan undang-undang. Ketiga, pemerintah mempunyai
kewenangan sendiri dalam menafsirkan materi peraturan perundang-undangan.45
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa fungsi legislasi yang dimiliki lembaga
penvakilan pada masing-masing negara berbeda antara satu sama lain. Pada negara-

negara penganut perinsip pemisahan kekuasaan secara mutlak (separation of power)

1

seperti Amerika Serikat, fungsi legislasi dijalankan secara mandiri oleh lembaga
penvakilan (Kongres) tanpa melibatkan Presiden kecuali dalam ha1 pengesahan undang-

1
1
1
1
1

undang yang terlah disetujui Kongres. Sebagai bentuk cheks and balances antara badan
legislatif dan eksekuti maka kepada Presiden diberikan kewenagan untuk memveto
undang-undang yang telah disetujui Kongres. Sebaliknya, pada negara-negara penganut
prinsip pembagian kekuasaan (distribtltioiz of power), hngsi legislasi tidak hanya
menjadi tanggungjawab lembaga perwakilan semata, akan tetapi dijalankan oleh lembaga
penvakilan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah. Semua rancangan undangundang baru dapat menjadi undang-undang apabila telah mendapat persetujuan bersama
45 Dalarn ketatanegaraan Indonesia banyak produk hukum vane. dibuat olehf
untuk kepentingannya sendiri, hukurn yang ditetapkan banyak y a n b
~
v
perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya lihat Moh. Mahhd MD, (1999),
Hukum dun Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media, hlrn., 260.

.-

a n t i Iembaga perwakilan dan pemeiintah dalam sidang dewan perwakilan yang khusus

diadakan untuk itu.

2. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan dimiliki oleh lembaga penvakilan seiring dengan
terjadinya perkembangan dan tarnsformasi demokrasi dari demokrasi lansung
menjadi demokrasi penvakilan sebagai wujud penjelmaan kedaulatan rakyat.
Dalam demokrasi penvakilan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya
diwakili oleh segelintir atau sebagian kecil orang yang duduk di lembaga
penvakilan yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang
di~akilin~a.~~
Fungsi pengawasan ini dimiliki oleh semua lembaga penvakilan yang
terdapat di negara-negara demokrasi, baik pada negara yang menerapkm sist-em
pemerintahan parlementer maupun pada negara yang menerapkan sistern
pemerintanan presidential. Negara

demokrasi yang menerapkan

sistem

pemerintahan parlementer misalnya Inggris, Australia, Malaysia dan lain
sebagainya, l'embaga penvakilannya (Parlemen) mempunyai kewenangan
mengangkat atau memilih kepala pemerintahan pada negara bersangkutan. Oleh
karena itu, dalam demokrasi parlementer lembaga penvakilan mempunyai salah
satu tugas yakni mengawasi jalannya pemerintahan.
Selanjutnya pada negara demokrasi dengan sistem pemerintahan
presidential, kepala negaralkepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat
pemilik kedaulatan melalui pemilihan umum seperti di Amerika Serikat dan
46

Arbi Sanit, (1985), Op. Cit., hlm., 23.
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.

Indonesia semenjak tahun 2004 hingga ~ e k a r a nNarnun
~ . ~ ~ karena rakyat banyak
tidak munglun dapat melaksanakan pengawasan langsung terhadap tindakan

kepala negarafkepala pemerintahan yang telah dipilihnya maka pengawasan
terhadap kepala negarafkepala pemerintahan pada negara yang menganut sistem
pemerintahan presidential, dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dengan
demikian terlihat bahwa fungsi pengawasan dimiliki oleh semua lembaga
perwakilan di negara-negara demokrasi, baik pada negara yang menerap sistem
pemerintahan parlementer maupun pada negara yang menerapkan sistern
pemerintahan presidential.
Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi pengawasan ini merupakan fungsi
lembaga perwakilan yang paling pokok (umata, penulis) dibandingkan dengan
fungsi yang lain,48dan menurut penulis bukan hanya yang paling pokok (utama),
- -

- -.
-

-

-

-

akan tetapi juga yaig paling menonjol saat ini karena dalam menjalankan fungsi
legislasi dan fungsi anggaran, pemerintah berperan banyak membantu lembaga
perwakilan, sedangkan untuk melakxkan fungsi pengawasan, pemerintah tidak
bisa membantu lembaga perwakilan karena yang akan diawasi adalah pemerintah
sendiri. Oleh karena itu, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa lembaga perwakilan
sendiri yang hams melakukannya.
Pengawasan yang pa!ing penting yang hams dilakuka~oleh lembaga
perwakilan adalah berkenaan dengan kebijakan dan pelaksanaan undang-undang
yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan serta pengawasan terhadap

47

Setelah sistem p

.

pada tahun 2004 dan 2009.
48 Jimly Asshiddiqie, (1996), Op. Cit.,hlm.,

.

p di d
i1945 b c i l

pehggunas k e u k g k negara oleh pemerintah, apakah sudah dilaksanakan
dengan baik sebagaimana mestinya atau justru sebaliknya. Dalam menjalankan
fungsi pengawasan ini, lembaga penvakilan diberi berbagai macam hak
sebagaimana diatur dalarn konstitusi atau UUD yakni hak interpelasi, hak angket,
hak menyatakan pendapat dan bahkan hak meng-impeach pemerintah yang
sedang berkuasa pada negara penganut sistem pemerintahan presidential dan hak
menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah pada negara-negara penganut
sistem pemerintahan parlementer.49 Hak-hak yang melekat pada lembaga
penvakilan tersebut selanjutnya dibahas satu persatu berikut ini.
Pertama, hak interpelasi. Interpelasi menurut Jimrnly Assiddiqie secara
harfiah berarti pidato yang bersifat kritis, menentang kebijakan pemerintah yang
dilakukan menurut prosedur tertentu melalui perdebatan terbuka dalam sidang
lembaga penvakilan, dilakukan melalui pidato politik yang berisi pernyataan dan
pertanyaan. Berkenaan dengan pertanyaan dan pernyataan lembaga penvakilan
itu, pernerintah hams memberikan jawaban sesuai deng.an pokok permasalahan
dalam sidang paripurna lembaga penvakilan yang khusus diadakan untuk itu." Di
Indonesia, hak interpelasi ini dikenal dengan hak DPR untuk meminta keterangan
kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupm bemasyarakat, berbanga dan bemega-a."
Ketika hak interpelasi ini digulirkan oleh lembaga perwakilan terhadap
pemerintah, biasanya dalam forum interpelasi terjadi perdebatan sengit antar

Arbi Sanit, (19851, Op. Cit.,hlm.. 51.
Jimlv A s s i d & q k , n O n . C i t . . h l m , 17
Lihat misalnya Pasal77 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD.
49

sesama anggota lembaga perwakilan karena di lembaga perwakilan terdapat wakil
rakyat yang berasal dari partai pendukung pemerintah dan juga wakil rakyat yang
berasal dari partai oposisi terhadap pemerintah sehingga tidak jarang forum
interpelasi berakhir dengan pemungutan suara mendukung (vote of conjdence)
atau menolak interpelasi. Jika hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa
anggota lembaga perwakilan lebih banyak yang mendukung interpelasi, maka ha1
ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah bahwa lembaga perwakilan
meragukan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Sebaliknya, jika hasil
pemungutan suara menunjukkan anggota lembaga perwakilan lebih banyak yang
menolak interpelasi maka interpelasi yang diajukankan lembaga perwakilan
menjadi gagal.
Menurut Bagir Manan, hak interpelasi ini sangat relevan pada negara
demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer yakni sebagai salah satu
bentuk pengawasan Parlemen terhadap pemerintah. Sedangkan pada negara
demokrasi dengan sistem pemerintahan presidential, hak interpelasi ini
seharusnya tidak ada yakni sebagai konsekuensi logis dianutnya konsep
pernisahan kekuasaan (separation of power) oleh negara dengan sistern
pemerintahan presidential.52 Narnun kenyataan menunjukkan lain, pada negara
dengan sistm pemerintahan presidential misalnya Indonesia, DPR mempunyai
.

hak interpela~i,'~
ini menurut penulis disebabkan karena Indonesia tidak menganut

Bagir Manan, (2001), Op. Cit, hlm., 115.
F%s&~OA ayat 34menykbutkan, "Ualam melaksanakan hngsinya, selain
hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi dan hak angket,
dan hak menyatakan pendapat.
52

prinsip perhisakin kekasaan negara secara mutlak (separation of power), akan
tetapi menganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution o f p o ~ e r ) . ~ ~
Kedua, hak angket. Hak angket menurut Bagir Manan sarna dengan hak
penyelidikan yaitu penyelidikan yang dilalcukan oleh lembaga perwakilan
berkaitan dengan penyelenggara negara atau pemerintahan bukan penyelidikan
dalam rangka menegakkan hukum (investigation),"

dan di Indonesia dikenal

dengan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
undang-undang danlatau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ha1 penting,
strategis dan berdarnpak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangm.56
Untuk keperluan penyelidikan ini, lembaga perwakilan dapat membentuk
panitia angket yang kemudian melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota
- - -.

.
.
.

lernbaga perw akilan yang lain dalam
khusus diadakan untuk

..-

-

paripuma

penvakilan

it^.'^ Jika hasil penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga

perwakilan melalui penggunaan angket terbukti bahwa pemerintah membuat
kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki
darnpak luas terhadap kehidupan .kenegaraan maka lembaga perwalalan dapat
menggunakan haknya yang ketiga yakni hak menyatakan pendapat. Hak angket

'4 Berbeda halnya dengan Jimly Asshiddiqie, beliau menyatakan sebelum perubahan
P_as.al 5 dan Pasal 20 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menganut prinsip
pemisahan kekuasaan (separalion of power). Lihat Jimly Asshiddiqie, (2010), Perihal UndangUndang, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan I, hlrn., 223. Namun menurut penulis, khusus dalam
pembuatan undang-undang, Indonesia belum menganut prinsip pembagian kekuasaan (separation
of power) secara mutlak karena Presiden masih terlibat dalam pembuatan undang-undang
bersarna-sama dengan lembaga perwakilan.
" Bagir Manan, (200 l), Lon. Cit.
Sb Lihat misalnva Pasal77 avat (3) UU.N h m r 3.7 T
F
P
R
, !lIZR$P1?
dan DPRD.
57 Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlrn., 326.

(penyelidik%F=

menmttBa@r Manan relevan pada negaia demokrasi, baik

pada negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlernenter maupun pada
negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidential.58
Selanjutnya, hak lembaga penvakilan yang berikutnya (ketiga) yakni hak
menyatakan pendapat yang di Indonesia dikenal dengan hak DPR untuk
menyatakan pendapat atas (a), kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. (b), tindak lanjut
penggunaan hak interpelasi dan hak angket. (c), dugaan bahwa Presiden danlatau
.

Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukurn baik berupa penghmnatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatan tercela, d d a t a u Presiden d d a t a u Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dadatau Wakil presiden.59
.

..

Penggunaan hak menyatakan pendaiat di atas d a s berujung kepada
pemakzulan Presiden dadatau Wakil Presiden dalam sistem pemerintah
presidential stau mosi tidak percaya pada negara dengan sistem pemerintahan
parlementer. Oleh karena itu, Arbi Sanit mengatakan bahwa impeachment atau
mosi tidak percaya Parlemen terhadap pemerintah merupakan salah satu bentuk
pengasawan lembaga penvakilan terhadap pemerintah yang berkua~a.~'Namun
antara keduanya ada perbedaan. Impeachment secara harpiah berarti memanggi!
atau mengadili pejabat negara karena melakukan pelanggaran hukurn berat atau
karena terjadi perubahan pada diri pejabat negara sehingga tidak lagi memenuhi

Bagir Manan. Q00 1). 0-D.
Cit..&

1 18

DPRD.
60

Arbi Sanit, (1985), Op. Cit., hlm., 51.

persyaratan untuk mGidUdiiki &$ah. Pemanggilan atau mengadili pejabat negira
di lembaga impeachment melibatkan lembaga yudikatif walaupun dilakukan
dalam forum politik seperti di Kongres ~ m e r i k a . Sedangkan
~'
mosi tidak percaya
yang diajulcan oleh lembaga perwakilan kepada pemcrintah bukan dalam rangka
meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, akan tetapi adalah bentuk
ketidak-percayaan lembaga perwakilan terhadap pemerintah yang berkuasa karena
membuat kebijkan yang keliru. Mosi tidak percaya yang dikeluarkan lembaga
perwakilan ini tidak melibatkan lembaga yudikatif sarna sekali, akan tetapi
merupakan keputusan politik lembaga perwakilan semata.
Agar hngsi pengawasan lembaga perwakilan berjalan dengan baik, maka
kepada anggota lembaga perwakilan diberikan hak untuk mengajukan pertanyaan
dan hak immunitas di sarnping hak-hak lainnya.62Hak bertanya dapat dilakukan
.

-

--

oleh (anggota) lembaga perwakilan, baik secara lisan maupun tulisan berkenaan
dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan anggota
lembaga perwakilan ini hams dijawab oieh pemerintah dalam waktu tertentu baik
secara lisan maupun tulisan. Agar tidak ada keraguan ataupun rasa takut untuk
bertanya kepada pemerintah yang berkuasa maka kepada anggota lembaga
berawalulan diberikan hak irnmunitas yakni, hak kekebalan hukum untuk tidak
dapat dituntut di muka pengadilan berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh

Keterlibatan lembaga yudikatif dalam forum impeachment di Amerika. Dalam forum
Impeacment terhadap Presiden Amerika Serikat, yang bertindak sebagai penuntut yakni house of
representatives, sedangkan yang mengadili atau bertindak sebagai hakim y a h i Senat yang
sidangnya di pimpin langsung oleh ketua Mahkamah Agung Amerika. Lihat Ibrahim R., (2003),
Op. Cit., hlm., 377.

*
undang, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan hak membela diri. L i a t
misalnya Pasal78 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

anggota lembaga perwakalan, baik dalam-forum sidang Parlemen maupun di luar
forum sidang lembaga perwakilan kecuali ditentukan lain oleh peraturan-

Berdassrkan uraian di atas terlihat bahwa fungsi pengawasan yang
dirniliki oleh lembaga perwakilan merupakan fungsi pokok (terpenting). Agar
fungsi pengawasan ini berjalan dengan baik maka kepada lembaga perwakilan
diberikan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan bahkan
kewenangan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam
sistem pemerintahan parlementer dan mengajukan impeachment dalam sistem
pemerintahan presidential. Mosi talc percaya dan impeachment ini mengutif Arbi
Sanit merupakan bentuk pengawasan yang paling keras yang dimiliki oleh
lembaga perwakilan.64

3. Fungsi Anggaran

Sumber utama pendapatan negara beiasal dari sumber pajak yang dibayar
oleh rakyat kepada negara. Oleh karena itu, lembaga perwakilan yang note
benenya diisi oleh para wakil rakyat diberi kewenangan untuk menetapkan
anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan undang-undang pada setiap
awal tahun anggaran atau sebelum anggaran tahun itu dilaksanakan oleh
pemerintah. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh lembaga

dan DPRD.
64 Arbi Sanit, (1985), Op. Cit.,hlm., 52.

perwakilan melalui undang-undkg tersebut dikenal dengan fimgsi anggaran
(b~d~ater).~~
Fungsi anggaran (budgater) ini dijalankan oleh lembaga perwakilan
dengan cara membetuk panitia anggaran, badan anggaran atau komisi anggaran
yang berfhgsi sebagai mitra pemerintah dalam menyusun rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap tahun anggaran
pembangunan. Namun kenyataan menunjukkan, penyusunan rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara di banyak negara, didominasi
oleh pihak pemerintah, kemudian diajukan ke lembaga perwakilan untuk diminta
persetujuan sebelum dilaksanakan.
Menurt Albert Hasibuan, penyusunan rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara di banyak negara didominasi oleh
-

pemerintah karena; pertama, penyusunan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara merupakan perkerjaan rumit, memerlukan waktu
yang panjang untuk menyelesaikannya. Dalam rangka untuk menyelesaikan
pekerjaan yang rumit ini, misalnya di Indonesia pemerintah membentuk Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) bekerjasama dengan Kementerian
Keuangan membahas berbagai program dan anggaran secara intens yang
kemudian ditu'angkan ke da1a.n rmsangan undang-undang tentang pendapatar, dan
belanja negara yang selanjutnya diajukan ke lembaga perwakilan untuk diminta
persetujuan. Kedua, di lain pihak lembaga perwakilan hanya mempunyai sedikit
waktu untuk membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

-
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Zbid, hlm., 50.

belanja negara sehingga lembaga perwakilan tidak dapat melakukan koreksi
secara total dan mendalam terhadap rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diajukan pihak pemerintah.66 Ketiga,
pemerintah dianggap sebagai-pihak yang paling mengetahui tentang kebutuhan
anggaran yang diperlukannya dalam rangka untuk menjalankan roda
pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran bersangkutan atau pada
tahun anggaran berikutnya karena pemerintah pasti mempunyai data lengkap
tentang masalah
Namun demikian, karena lembaga perwakilan memiliki h g s i anggaran
(budgater) sebagaimana diatur dalam konstitusi negara maka lembaga perwakilan

benvenang melakukan koreksi, mengamandemen dan penetapkan rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan pihak
- -

...

-

pemerintah menjadi undang-undang agar sumber dan pengeluaran keuangan
negara sesuai dengan beban dan kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Jika
program kerja dan anggaran yang diajukan pemerintah kepada lembaga
penvakilan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan pembangunan maka
lembaga perwakilan dapat melakukan koreksi bahkan dapat menolak rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan
pemerintah. ~onsekuensi dari penolakan tersebut, pemerintah tidak boleh
melaksanakan rancangan mggaran pendapatan dan belanja negara yang ditolak
lembaga perwakilan tersebut, akan tetapi agar pemerintahan dan pembangunan
tidak mengalami kevakuman pada tahun anggaran bersangkutan maka konstitusi
66 Albert Hasibuan, (1992), Op.
67

Ibid.

Cit.,hlm., 202-203.

memberikan kewenangan kepada perniiinntah

Unt&

melaksanakan anggaran

pendapatan dan belanja negara tahun s e b e l ~ m n ~ a . ~ '
Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam menetapkan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara, posisi tawar lembaga penvakilrn lebih
h a t dari pada pemerintah. Begitu juga di Indonesia, fungsi anggaran (budgater)
yang dimiliki DPR menurut kontruksi UUD 1945 lama sebagaimana disebutkan
dalam penjelasmya merupakan fungsi yang sangat h a t , "Dalam ha1 menetapkan
pendapatan dan belanja negara kedudukan DPR lebih h a t dari pada kedudukan
pemerintah."69 Oleh karena itu, kadang-kadang fungsi anggaran (budgater) yang
dimiliki oleh lembaga penvakilan ini dijadikan oleh lembaga perwakilan sebagai
alat untuk menekan pemerintah agar pemerintah mau mengikuti kehendak
lembaga penvakilan, yang kadang-kadang menjadi salah satu penyebab timbulnya
konflik antara lembaga penvakfi&

dengk$hak

pemerintah.70Namun d&ikian,

pada beberapa negara dengan sistem pemerintahan presidential, kedudukan
pemerintah dalam bidang anggaran lebih h a t dibandingkan dengan kedudukan
lembaga perwakilan karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan pada
negara bersangkutan membatasi kewenangan lembaga penvakilan untuk merubah
rancangan undang-undangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang

Misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal23 UUD 1945.
Penjalasan UUD 1945 saat-ini tidak berlaku lagi karena bukan bagian dari UUD 1945.
Pasal I1 Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar
ini, Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal.
70 Misalnya konflik antara Presiden Soekarno dengan DPR-GR pimpinan Sarwoto pada
tahun 1961 yang bemjung pembubaran DPR-GR oleh Presiden Soekamo. Tindakan Soekamo
membubarkan DPR-GR bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
. .
. .
menyebutkan, Anggaran Pendapatan clan B
e
p
n
DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, Pemerintah menjalankan anggaran
tahun lalu.
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diajukan oleh pemerintah, dan bahkan peme&tah-d@at memaksa lembaga
perwakilan untuk melakukan proses legislasi di bidang anggaran dalam kurun

Tiga fungsi lembaga perwakilan di atas (legislasi, penga-wasan d m
anggaran) merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh lembaga
perwakilan dalam negara demokrasi berkedaulatan rakyat. Namun seiring dengan
perkembangan demokrasi dan kebutuhan kenegaraan, fungsi lembaga perwakilan
mengalami perkembangan cukup pesat, yang semula hanya berfungsi sebagai
lembaga pembuat undang-undang (legislatif), mengawasi jalannya pemerintah dan
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, sekarang juga berfungsi
sebagai lembaga rekruetmen politik, memilih pejabat publik, dan hngsi
representasi yang selanjutnya menjadi hngsi lembaga perwakilan ke empat
kelima yang selanjutnya dibahas di bawah ini.

\

4. Fungsi Pemilihan Pejabat Publik

Lembaga perwakilan diberi kewenangan oleh konstitusi dan peraturan
perundang-undangan di bawahnya untuk memilih pejabat publik dal-am rangka
untuk menciptakan mekanisme cheh and balences antara lembaga perwakilan
dan lembaga negara yang lain (misalnya pemerintah) agar pemilihan pejabat
publik terhindar dari kepentingan politik penguasa, praktek kolusi, korupsi dan
neopotisme. Praktek kolusi, korupsi dan neopotisme dalam pengisian jabatan
publik telah membawa banyak negara ke jurang kehancuran dan h s i s multi
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Saldi Isra, (2010), Op. Cit., hlm., 82.

dimensi seperti yang pemah dialami Indonesia, terutama pads &a

pserintahan

Orde ~ a r u . ~ ~
Pemilihan pejabat publik oleh lembaga perwakilan ini paling tidak
mempunyai dua mekanisme, tergantung kepada jabatan publik yang akan diisi.
Jika jabatan publik yang akan diisi harus berasal dari pejabat karir dan jabatan
publik tersebut berada dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif maka
Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang mempunyai kewenangan
untuk mengusulkan nama-nama calon pejabat publik yang bersangutan kepada
lembaga perwakilan. Selanjutnya lembaga perwakilan mempunyai kewenangan
untuk memilih atau menetapkan calon terpilih menduduki jabatan publik, yang
biasanya dilakukan oleh lembaga perwa.lulan melalui mekanisme uji kelayakan
dan kepatutan (fit and profertes). Sebaliknya, jika jabatan publik tersebut tidak
mesti diisi oleh pejabat karir dan jabatannya tidak termasuk dalam ruang lingkup
kekuasaan eksekutif maka lembaga perwakilan yang mempunyai kewenangan
mengusulkan nama-nama calori pejabat publik tersebut kepada PresidenKepala
Negara. Selanjutnya, P r e s i d d e p a l a Negara yang benvenang mengangkat atau
menetapkan calon terpilih untuk menduduki jabatan publik dari beberapa calon
yang diusulkan oleh lembaga perwakilan.
Pelibatan lembaga perwakilm dalzm memilih pejabat publik diyakini
mampu atau paling tidak dapat mengyrangi masuknya kepentingan politik
penguasa dan menguragi praktek kolusi, korupsi dan neopotisme dalam pengisian
jabatan publik. Namun demikian, kita tidak pula menutup mata, pelibatan
72 Pernilihan pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah pada masa Orde Baru
sepenuhnya ditentukan oleh Presiden Soeharto.

lembaga perwakilan dalam memilih pejabat publik terkadang membuat pengisian
jabatan publik menjadi lebih rumit dan terkadang memindahkan praktek kolusi,
korupsi dan neopotisme yang semula terjadi di lembaga pemerintah, hijrah ke
lembaga penvakilan.
Rumitnya pengisian jabatan publik akibat pelibatan lembaga perwakilan
dalam memilih pejabat publik dapat dilihat rnisalnya dalam kasus pemilihan
Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2013~~
dan kasus pemilihan calon hakim
agung pada Mahkarnah Agung Republik Indonesia yang diusulkan oleh Komisi
Yudisial pada tahun 2010, yang mana calonnya dipandang oleh lembaga
perwakilan (DPR) tidak mempunyai kompetensi untuk

it^.^^

Konsekuensi logis

dari penolakan tersebut, jabatan publik tertentu lowong untuk beberapa saat
sampai calon yang diajukan pendapat persetujuan dari lembaga perwakilan.
Kondisi di atas bisa terjadi karena kepentingan politik lembaga perwakilan,
terkadang tidak sejalan dengan kepentingan politik Presiden atau lembaga lain
yang pengusulkan calon pejabat publik.
Selanjutnya, hijrahnya praktek kolusi, korupsi dan neopotisme dari
lembaga pemerintahan ke lembaga penvakilan akibat pelibatan lembaga
perwakilan dalam memilih pejabat publik dapat dilihat misalnya dalam kasus

73 Pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengusulkan calon Gubernur
Bank Indonesia sebanyak dua orang yakni Raden Pardede dan Agus Martowardojo. Kedua calon
tersebut ditolak oleh DPR karena dipandang tidak mempunyai kompetensi sehingga Presiden
hams mengajukan kembali calon lain yakni Boediono (calon tunggal) yang kemudian langsung
disetujui DPR. Lihat Proses Penentuan Gubernur BI Sarat Keanehan di
http://www.suarapembaman.comMe~~/2008/04/08
diakses tanggal 18 April 2010.
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Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kebanyakamya tidak lulus jit
. .
and profertes yang dilakukan DPR sehinaga seringkali kuota
1 -h

..

agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Lihat Komisi I11 Tetapkan 6 Calon Hakim Agung di
http://www.detiknews.comlread/2010/02/18; diakses tanggal 18 April 2010.

pernelihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) pada tahun 2004
yang menetapkan Miranda Swaray Goeltom sebagai Dewan Gubernur Senior

Bank Indonesia. Dalam kasus ini, sebagian besar anggota Komisi IX DPR RI
periode 1999-2004 menerima uang dalam bent&. travellers cheque yang
jumlahnya mencapai 25 milyar rupiah.75
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa tujuan pelibatan lembaga
perwakilan dalam memilih pejabat publik adalah untuk menghindari praktek
kolusi, korupsi dan neopotisme serta menghindari masuknya kepentingan politik
penguasa dalam memilih pejabat publik. Narnun, pelibatan lembaga perwakilan
dalam memilih pejabat publik terkadang membuat pengisian jabatan publik
menjadi lebih rumit dan memindahkan praktek kolusi, korupsi dan neopotisme
yang semula terjadi di lembaga pemerintah, hijrah ke lernbaga perwakilan.

5. Fungsi Representasi

Pada masa awal pembentukannya di Inggris Raya, Parlemen berfungsi
sebagai penghubung antara Istana dan rakyat karena pada masa itu, hubungan
langsung antara rakyat dan Istana tidak dapat dilakukan, terhalang tradisi feodal

" Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2010 telah menghukum empat
orang yang bertugas membagi-bagikan uang dalam bentuk _travellers cheque kepada anggota
Komisi IX DPR Rl periode 1999-2004 yakni, Dudhie Makmun Murod, Endin Soefihara, Udju
Djuhaeri dan ~ a r n k aYandu. Kemudian pada bulan Januari 201 I, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPB)menetapkan sebanyak 26 rnantan anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam
kasus yang sama yakni; Paskah Suzetta, Ahmad Hafiz Zawawi, Marhin Bria Seran, Boby
Suhardiman, Antony Zeidra Abidin, T.M.Nurlif, Asef Ruchimat Sudjana, Reza Kamarullah,
. .
Baharudin~Aritonang. Heneky Baramuli. Daniel T
I

T

i

. .

,

Budiningsih, Muhammad Iqbal, Jeffrey T. Lumbun, Max Moein, Rusman L. Toruan, Poltak
Sitorus, Williem Tutuarima. Riau Pos, Edisi Jum'at tanggal 29 Januari 201 1, hlm., 1 dan 11.

dan juga tidak ada sarana dan prasaran telek~munikasi.~~
Fungsi penghubung
yang dimiliki Parlemen ini lama-kelamaan membuat Parlemen dikenal sebagai
badan perwakilan (representative) rakyat.77
Namun dalam perkembangan berikutnya, menurut Bambang Cipto,
lembaga perwakilan tidak hanya berfungsi sebagai representasi rakyat akan tetapi
juga sebagai sarana rekrutmen pemimpin nasional. Negara yang menjadikan
lembaga perwakilan sebagai sarana rekrutmen pimpinan nasional, pada negara
tersebut lembaga perwakilan menjadi sarana bagi sebagian orang untuk mengasah
kemampuannya sebelum menduduki jabatan di kabinet atau di pemerintahan.78
Sebaliknya negara yang tidak menjadikan lembaga perwakilan sebagai sarana
rekrutmen pimpinan nasional, lembaga perwakilan pada negara bersangkutan
tidak berfungsi sebagai rekrutmen politik, tetapi tetap konsisten sebagai
representasi rakyat.
Namun demikian, realitas menunjukkan, kebanyakan negara demokrasi,
baik yang memiliki sistem pemerintahan presidential maupun yang menerapkan
sistem pemerintahan parlementer, menjadikan lembaga perwakilannya sebagai
sarana rekrutrnen pemimpin nasional. Negara demokrasi dengan sistem
pemerintahan presidential yang menjadikan lembaga perwakilan sebagai sarana
rekrutmen pimpinan nasional misalnya adalah Amerika Serikat dan Indonesia.
Sebagian besar Presiden Amerika Serikat, termasuk Presiden Obama yang
sekarang berkuasa berasal dari Senator (anggota Senat Amerika Serikat) yang
nota benenya merupakan salah satu kamar di lembaga perwakilan (Kongres)
77
78

Paimin ~ a ~ i k ~ u(2007),
l u , Op. Cit.,hlrn., 20.
Bambang Cipto, (1995), Dewan ..., Op. Cit.,hlm., 12.

Amerika Serikat. Begitu juga halnya dengan sebagian besar anggota kabinat di
Indonesia. Semenjak reformasi hingga saat ini, sebagian besar anggota Kabinat
(Menteri) Indonesia berasal dari ketua umum partai politik yang sebelumnya
sudah mempunyai pengalaman cukup matang di lembaga p e r w a k i b Ind~nesia.~'
, .

Selanjutnya, negara demokrasi dengan sistem pemerintah parlementer
yang menjadikan lembaga perwakilannya sebagai sarana rekrutmen pimpinan
nasional misalnya adalah Jerman dan Inggris. Di Jerman dan Inggris, Parlemen
dijadikan sebagai basis latihan bagi para calon eksekutif yang akan duduk di
kabinet. Pengalaman di Parlemen Inggris dan Jerman jauh lebih berharga dari
pada pengaiaman dalam institusi-institusi politik lainnya dalam rangka untuk
mendudulu jabatan eksekutif. Para eksekutif atau anggota kabinet di Inggris dan
Jerman pada umurnnya baru menduduki jabatan di kabinet setelah mereka terlebih
dahulu menduduki jabatan di Parlemen selama kurang lebih dua puluh tahun."
Narnun demikian, walaupun Parlemen pada negara tertentu juga
berfungsi sebagai sarana rekrutmen pimpinan nasional, akan tetapi pa& zaman
modern ini, fungsi representasi masih tetap dilaksanakan oleh lembaga perwakilan
yakni untuk menutup jarak (gap) antara pemerintah dengan yang diperintah
(rakyat).*' Dalam rangka menjalankan fungsi representasi ini, anggota lembaga
perwakilan mengadakan kunjungan kerja, mengadakan pertemuan secara kontiniu

79 Misalnya Muhairnin Iskandar Menteri Tenaga Kerja yang juga Ketua Umum Partai
Kebangkitan Bangsa sebelumnya adalah anggota DPR. Hatta Rajasa Menteri Koordinator
Perekonornian Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebelumnya juga anggota
DPR. Surya Dharma Ali Menteri Agama yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
sebelumnya juga anggota DPR. Tifatul Sembiring Menteri Perhubungan yang waktu dianggkat

Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit.,hlm., 327.

dengan para pemilihan pada waktu reses, mendengar aspirasi, kemudian
menyalurkan dan membahasnya dalam si'dang lernbaga perwakilan bersarna
pemerintah.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, anggota
Kongres Amerika Serikat selalu meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk
mengunjungi konstituennya di distrik pemelihan. Sedangkan anggota Parlemen
Inggris membuka kantor secara khusus di distrik pemilihan yang berfungsi
sebagai sekretariat untuk menarnpung keluhan dan aspirasi masayarakat distrik
ber~angkutan.~~
Di samping itu, untuk rnenjaga fungsi representasi dan
konunikasi ini, anggota Kongres Amerika Serikat dan anggota Parlemen Inggris
tinggal di distrik pemilihannya walaupun tidak ada ketentuan paraturan
perundang-undangan yang mengharuskan dernikian. Namun paling tidak, anggota
Kongres Amerika Serikat dan anggota Parlemen Inggris, tercatat sebagai
penduduk pada distrik pemilihannya. Hal seperti itu mereka lakukan dalam rangka

untuk menjaga integrasi, keterikatan distrik pemilihan dengan wakil dan juga
menjaga keterikatan distrik dengan pemerintah pusat. Keadaan ini membuat
mereka populer di distrik pemilihannya sehingga rnembuka peluang untuk
memenangkan pemilihan umum legislatif pada periode berikutnya.
Namun

demikian,

fungsi

representasi

sampai

sekarang

masih

menimbulkan persoalan karena sebagian putusan lembaga perwakilan-tidak sesuai
dengan aspirasi dan keinginan masyarakat sesungguhnya. Hal ini terjadi karena
anggota lembaga penvakilan lebih mementingkan kepentingan partai politik

" 2 c h a r F. Fenno, (1978), Home Style: House Member in Their Districts, Boston, Little,
Brown, hlm., 35.

tempat mereka bernaung dari pada kepentingan masyiirak& yang diwakilinya.
Oleh karena itu, dalam rangka untuk menjaga fungsi representasi ini, anggota
lembaga perwakilan hams berasal dari daerah pemilihannya, bukan di drop dari
daerah lain sehingga dapat membuat hubungan emosional si wakil dengan yang
diwakili lebih dekat dan erat. Di samping itu anggota lembaga perwakilan hams
menyadari bahwa mereka merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihannya
bukan wakil partai politik tempat mereka bernaug.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa fkngsi representasi yang
dimiliki lembaga perwakilan sangat penting yakni untuk mendekatkan jarak (gap)
antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat) dan juga untuk mendekatkan
pemilih (konstituen) dengan wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.

C. Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi Bersusunan Kesatuan

Sebelum penulis membahas lembaga penvakilan dalarn negara demokrasi
bersusunan kesatuan (unitary state) terlebih dahulu penulis membahas konsepsi
negara bersusunan kesatuan karena konsepsi negara bersusunan kesatuan
mernpengaruhi stnrktur lembaga penvakilan yang dianut oleh negara demokrasi
bersusunan kesatuan (unitary state) bersangkutan.

1. Konsepsi Negara Bersusunan Kesatuan

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara kesatuan (unitary
state) adalah susunan negara yang terdiri atas satu negara saja dan tidak mengenal

adanya negara di dalam negara sepeiti halnya pada negara federal (bonds~taat).~~
Hampir sama dengan pendapat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim di atas, Abu
Daud Busroh dan Soehino menyatakan, negara kesatuan (unitary state) adalah
sebuah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara seperti halnya d a l ~
negara federasi (borzdsstaat).Negara kesatuan (unitary state) menurut Abu Daud
Busroh dan Soehino adalah negara yang bersifat tunggal atau bersusunan tunggal.
Artinya, negara kesatuan (unitary state) tidak tersusun dari pada beberapa negara,
akan tetapi hanya terdiri atas satu negara saja, tidak ada negara di dalam negara
kesatuan seperti di dalam negara federal (bonds~taat).~~
Selanjutnya E. Utrecht
berpendapat, negara kesatuan (unitary state) adalah negara yang tidak terdiri dari
atas beberapa daerah yang berstatus sebagai negara bagian (deelstaat) dengan
undang-undang dasar sendiri, biasanya juga dengan kepala negara sendiri dan
Dengan demikian terlihat
menteri-menteri sendiri serta merdeka dan berda~lat.'~
bahwa negara kesatuan (unitary state) adalah negara bersusunan tunggal, tidak
ada negara di dalam negara kesatuan seperti adanya negara-negara bagian dalam
negara federal (bondsstaat).
Oleh karena negara kesatuan (unitary state) adalah negara bersusunan
tunggal maka pemerintah yang berdaulat pada negara kesatuan (unitary state)
hanya satu yakni pemerintah pusat sebagaimana diungkapkan oleh C.F. Strong
dan L.J.Van Apeldoorn. Menurut C.F Strong, a unitary state is one organised
83 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahirn, (1983), Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Jakarta, FH UI & CV. Sinar Bakti, Cetakan Kelirna, hlrn., 249.
84
Abu Daud Busroh, (1990), Rmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, hlrn.,
64. lihat juga Soehino, (2008), Rmu Negara, Jogyakarta, Liberti, Edisi Ketiga, Cetakan Kedelapan.
hlm., 224.
85 E. Utrecht, (1983), Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru & Sinar
Harapan, Cetakan Kelima, hlm., 342.

under a single central

Sedangkan menurut L.J.Van Apeldoom,

suatu negara disebut negara kesatuan (unitary state) apabila kekuasaan negara
hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sernentara propinsi-propinsi hanya
menerima kekuasaan dari pemerintah pusat, propinsi-propinsi itu tidak

.

mempunyai hak mandiri8' Kekuasaan pemerikh pusat tersebut diatur di dalarn
konstitusi negara kesatuan dan undang-undang yang dibuat oleh satu badan
perwakilan nasional karena menurut C.F Strong, dalarn negara kesatuan (unitary
state) hanya terdapat satu badan perwakilan nasional yang memegang kekuasaan
tertinggi (kedaulatan) secara a b ~ o l u t . ~ ~
Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa hakikat atau esensi negara
kesatuan (unitary state) dapat dilihat dari dua sisi yakni; sisi kedaulatan negara
(kekuasaan tertingi) dan susunan negara.89 Pertama, jika dilihat dari sisi
kedaulatan, kedaulatan pada negara kesatuan (unitary state) tidak terbagi atau
dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi
negara kesatuan (unitary state constitution) tidak mengakui badan perwakilan lain
selain badan perwakilan pusat yang bertugas mernbuat konstitusi dan undangundang yang akan diberlakukan bagi semua rakyat pada negara kesatuan
bersangkutan. Adanya kewenangan pemerintah daerah dan badan perwakilan
daerah membuat peraturan daerah (Perda) bagi. daerahnya bukan berarti

86 C.F. Strong, (1966), Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparatif
Study of Their Histoly and Existing Form, Sidwick B Jackson Limited, London hlm., 61.
" L.J.Van Apeldoom dikutif oleh Bonar Simorangkir, et. el, (2000), Otonomi Atau
Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan
Pertama, hlm., 104.
88 C.F. Strong, (1966), Op. Cit., hlm., 80.
. .
89 Astim Rivanto, (2006): 1
P ~ e . r a t u n n S P , P l n h12
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disertasi pada Program
Pascasarjana Unpad, Bandung, hlrn., 73-74.

--

.

pemerinta daei-ah itu berdaulat sebab pengawasan tertinggi dalam negara
kesatuan (unitary state), termasuk pengawasan terhadap pemerintah daerah dan
peraturan daerah yang dibuatnya tetap berada di tangan pemerintah pusat.90Oleh
karena itu, pemerintah daerah dalam negara kesatuan tetap bertanggungjawab
kepada pemerintah pusat.
Selanjutnya, (kedua) jika dilihat dari sisi susunan negara, hakikat atau
esensi negara kesatuan (unitary state) adalah negara bersusunan tunggal atau
dengan kata lain negara yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang
terdapat dalam negara federal (bondsstaat). Oleh karena negara kesatuan (unitary
state) merupakan negara bersusunan tuggal maka pada negara kesatuan hanya

terdapat satu pemerintahan yang berdaulat yakni pemerintah pusat. Kondisi
seperti itu terjadi karena menurut A.V. Dicey, asas pembentukan negara kesatuan
(unitary state) adalah unitarisme yang mengharuskan wilayah negara kesatuan
-

- -

.

--

.-

.-

menjadi satu kesatuan di bawah satu pemerintahan berdaulat. Konsekuensinya,
segala urusan pemerintahan pada negara bersusunan kesatuan (unitary state)
menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui konstitusi negara
kesatuan dan undang-undang yang dibuat oleh satu badan penvakilan nasional.
Negara bersusunan kesatuan yang seperti itu menurut Thorsten V. Kalijarvi
merupakan negara bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi (unitary state
by centralization)?'

90 Miriam Budiardjo, (2009), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, Edisi Revisi,
Cetakan ke Empat, hlm., 270-27 1.
'I' Thorsten V. Kalijarvi dalam Fred Isjwara, (1974), Pengantar dmu Politik, Bandung,
Binacipta, Cetakan ke lima, hlm, 179.

Menurut Thorsten V. Kalijarvi, negara bersusunan kesatuan (unitary state)
pada dasarnya adalah negara dengan sistem sentralisasi yakni negara yang
memusatkan seluruh kekuasaan negara pada satu atau beberapa organ pernerintah
pusat tanpa ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah negara itu. Pemerintah daerah pada negara kesatuan hanyalah bagian dari
pada pemerintah pusat yang bertindak sebagai wakil-wakil pemerintah pusat
untuk menyelenggarakan administrasi di daerah ~ e t e m ~ a t .Oleh
' ~ karena itu,
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah di daerah-daerah
negara bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah berdasarkan pelimpahan wewenang, baik melalui undang-undang atau
melalui tugas pembantuan (mede bewind).
Negara bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi (unitary state by
centralization) ini sekarang jumlahnya sangat terbatas, namun masih ada misalnya

Singapura dan negara-negara kesatuan (unitary state) lainnya yang tergolong kecil
jika tinjau dari jumlah penduduk, luas wilayah dan fragmentasi sosial terutarna
suku bangsa, ras, etnik, agarna, budaya dan b a h a ~ a Urusan
. ~ ~ pemerintahan pada
negara bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi (unitary state by
centralization) ini dilakukan melalui dua asas yakni; asas sentralisasi dan asas

konsentrasi.
Menurut Soehino, asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa
segala kekuasaan serta urusan pemerintahan adalah milik pemerintah pusat.

"

Ibid.
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Astim Riyanto, (2006), Op. Cit.,hlm., 146.

:

Sedangkan asas konsentrasi add& asas yang menghendaki bahwa segala
kekuasaan serta urusan pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat,
baik di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah negara k e ~ a t u a n .Sama
~~
dengan Soehino, Astim Riyanto juga menyebutkan, asas sentralisasi adalah asas
yang menghendaki pemusatan kegiatk pernerintah pada satu atau lebih badan
pemerintah pusat, sedangkan asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki
penurnpukan kegiatan pemerintah pada wilayah tertentu, biasanya pada ibu kota
atau pusat pemerintahan negara itu." Kedua asas tersebut tidak dapat dipisahkan
satu sama lain dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada negara bersusunan
kesatuan dengan sistzm sentralisasi, akan tetapi hams dilaksanakan secara
bersamaan dalam rangka untuk memelihara kesatuan dan keutuhan negara
kesatuan.
Namun demikian, karena luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk
dan beragamnya etnis serta semakin kompleksnya urusan pemerintahan membuat
sebagian negara bersusunan kesatuan (unitary state) hams membagi wilayahnya
menjadi beberapa daerah, baik bersifat otonom maupun bersifat administratif
b e l ~ aNegara
. ~ ~ bersusunan kesatuan (unitary state) yang membagi wilayahnya
menjadi beberapa daerah otonom, kemudian pemerintah pusat memberikan
kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya

94

Soehino, (2008), Ilmu Negara, Jogyakarta, Liberti, Edisi Ketiga, Cetakan Kedelapan,
hlm., 224.
95 Astim Riyanto, Loc. Cit.
96 Soehino, (2008), Op. Cit., hlrn., 224.

sendiri yaiig disebut dengan negara bersusunan kesatuan dengan sistem
desentralisasi (unitary state by decentra~ization).~~
Negara bersusunan kesatuan dengan sistern desentralisasi (unitary state by
decentralization) di atas menjalankan urusan rumah tangga daerah berdasarkan

asas desentralisasi bukan dalam rangka untuk kerqerdekaan sebagaimana
dikatakan oleh Alexis de Toccgueville, "a nation may establish a system offiee
government but without a spirit munipical institution it cannot have the spirit of
liberty.98 Asas desentralisasi pada dasarnya merupakan salah satu asas

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada negara-negara bersusunan federal
(bondsstaat) karena negara-negara bagian pada negara bersusunan federal
(bondsstaat) mempunyai hak otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan

negara bagian sebagaimana diatur di dalam konstitusi negara federal. Oleh karena
itu, pelaksanaan urusan pemerintahan pada negara bersusunan kesatuan dengan
sistem desentralisasi (unitary state by decentralization) dilakukan melalui asas
desentralisi (otonomi sekaligus tugas pembantuan) dan asas dekonsentrasi sebagai
bentuk perpaduan antara konsepsi negara bersusunan kesatuan (unitary state) di
satu pihak dan konsepsi negara bersusunan federal (bondsstaat) di pihak lain.
Asas desentralisasi menurut M. Solly Lubis sama dengan desentralisasi
politik yakni, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

97 Selain negara kesatuan dengan sistem "desentralisasi" dikenal pula istilah negara
kesatuan yang "didesentralisasi." Negara kesatuan dengan sistem "desentralisasi" adalah jenis
negara kesatuan yang menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Sedangkan negara
kesatuan yang "didesentralissasi" adalah negara kesatuan yang menggunakan asas desentralisasi

98 Bagir Manan, (1994), Hubungan Antara Pusat dun Daerah Menumt UUD 1945,
Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama., hlm., 33.

daerah yang menimbu&an hak untuk mengurus kepentingan rumah tarrgga sendiri
bagi badan-badan politik yang ada di daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam
daerah-daerah t e r t e n t ~ Di
. ~ ~dalam asas desentralisasi tersebut terkandung asas
tugas pembantuan (mede bewind) yakni kewajiban pemerintah yang lebih rendah
membantu urusan pemerintahan yang lebih tinggi.loOSelanjutnya yang dimaksud
dengan asas dekonsentrasi adalah asas yang menghendaki pelimpahan kegiatan
(administrasi) pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada instansi vertikal yang
ada di daerah atau kepada pemerintah daerah o t ~ n o m . ' ~
Oleh
' karena itu-lah maka
urusan pemerintahan dalam negara bersusunan kesatuan dengan sistem
desentralisasi, sebagian dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi
hams dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom setelah mendapat pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat melalui undang-undang yang dibuat badan
legislatif pusat.
Urusan pemerintahan yang biasanya tetap menjadi kewenangan
pemerintah pusat dalam negara bersusunan kesatuan dengan sistem desentralisasi
yakni urusan pemerintahan yang bersifat nasional seperti masalah hubungan luar
negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, hukum dan peradilan dan lain-lain
yang bersifat strategis. Selanjutnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yakni urusan pemerintahan
yang hanya menyangkut kepentingan rumah tangga daerah otonom belaka,

99 M. Solly Lubis, (1983), Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan
Pemerintahan Daerah, Bandung, Alumni, hlrn., 36.
'"
Bagir Manan, (1992), Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945. Perurnusan dan
Undang-UndangPelaksanaannya, Karawang, UNSIKA, hlm., 54.

misalnya masalah tenaga kerjq perhubiingdn, pariwisata, lingkungan hidup,
pendidikan dan lain-lain.
Negara bersusunan kesatuan dengan sistem desentralisasi (unitary state by
decentralization) ini terdiri dari lima macam yakni; negara kesatuan dengan
sistem desentralisasi yang sentralistik, negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi yang desentralistik, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
yang proporsional, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik
dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistiklo2yang
selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, negara kesatuan decgan sistem desentralisasi yang sentralistik
menurut C.F Strong adalah negara kesatuan yang memberikan kewenangan lebih
besar kepada pemerintah pusat ketimbang pemerintah daerah otonom. Negara
kesatuan yang seperti ini misalnya adalah negara kesatuan Prancis. C.F Strong
mengatakan, France...is a highly centralized states is which very little
responsibility is thrown upon local authorities....103
Kedzia, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik
adalah negara kesatuan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada
pemerintah daerah otonom ketimbang pemerintah pusat. Negara kesatuan yang
seperti ini misalnya adalah negara kesatuan Inggis. C.F. Strong mengatakan:
Great Britain for example, is a localized state because local government play a
large part in the political life of the c~rnrnunity.'~~
Hampir sama dengan C.F.
Strong, Bagir Manan mengatakan, negara kesatuan Inggris berbeda dengan negara
7
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C. F. Strong, (1966), Op. Cit.,hlrn., 64.
'04 Ibid,hlrn., 63-64.

'03

kesatuan Prancis dafam beberapa ha1 antara lain yakni pemerintah daerah Inggris
tidak berada di bawah pengawasan satuan pemerintah daerah yang lain,
sedangkan pemerintahan daerah di Prancis tersusun secara hirarkis. Pemerintahan
daerah yang lebih tinggi mengawasi administrasi dan keuangan pemerintahan
daerah yang lebih rendah. Pemerintahan daerah Inggris lebih desentralistik,
sedangkan Prancis lebih dekonsentrali~tik.'~~
Ketiga, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang proporsional
yakni negara kesatuan yang memberikan kewenangan secara seimbang atau setara
kepada pernerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, misalnya adalah negara
kesatuan Belanda. Belanda menumt Bagir Manan tergolong ke dzlam kategori
negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang proporsional karena di satu sisi
negara kesatuan Belanda pernah dijajah oleh Prancis pada tahun 1795-1813 yang
mempunyai corak negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik,
sedangkan di pihak lain sistem ketatanegaraan negara kesatuan Belanda secara
historis

menunjukkan

kecenderungan

negara

kesatuan

dengan

sistern

desentralisasi yang kuat.lo6
Keempat, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik
yakni negara kesatuan yang bercirikan negara federal karena mengadopsi asas
desentralisasi dengan titik berat pada otonomi daerah, mengadopsi asas
dekonsentrasi sangat terbatas dan mengadopsi asas federasi dari negara serikat
dalarn penyelenggaraan negara kesatuan misalnya adalah Negara Kesatuan

Bagir Manan, (1 994), Hubungan...Op. Cit., hlm., 44.

Ins

'06 Ibid.

Daerah yang kemudian diubah dengan W Nomor 32 Tahun 2004.'~'
Kelima, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik
yakni negara kesatuan yang bersifat konfederalistik karena mengadopsi asas
desentralisasi dengan penekanan pada otonomi daerah, mengadopsi asas
dekonsentrasi sangat terbatas serta mengadopsi asas konfederasi dari negara
konfederasilserikat negara dalam penyelenggaraan negara kesatuan, namun
contohnya hingga saat ini belum ada.lo8 Astim Riyanto menyatakan, negara
kesatuan (unitary state) yang dapat digolongkan ke dalam negara kesatuan dengan
sistern desentralisasi yang konfederalistik adalah negara kesatuan yang menganut
asas persekutuan/konfederasi, sebagian besar daerah (otonom) negara kesatuan
merasa atau diposisikan sebagai negara merdeka dan berdaulat serta adanya
kemungkinan atau kesempatan daerah-daerah otonom untuk bertindak seperti
layaknya negara merdeka misalnya dapat mengadakan hubungan luar negeri.lo9
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa negara bersusunan kesatuan
(unitary state) terbagi dua yakni negara bersusunan kesatuan dengan sistem
sentralisasi (unitary state by centralization) dan negara bersusunan kesatuan
dengan sistem desentralisasi (unitary state by decentralization). Baik pada negara
bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi maupun pada negara bersusunan
kesatuan dengan sistem desentralisasi, esensi atau hakikat negara bersusunan
kesatuan sama, tidak berubah yakni negara bersusunan tunggal dengan satu
pemerintahan yang berdaulat yakni pemerintah pusat.
Astim Riyanto, <2006),Op. Cit.,hlm, 156.
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Bandingkan dengan Astim Riyanto, (2006), Op. Cit.,hlrn., 161.

2.~LmEaga Pemakilan dalamNegara-DFmokrasiBersusunan Kesaman
Struktur lembaga perwakilan dalam negara bersusunan kesatuan (unitary
state) dipengaruhi oleh hakikat atau esensi negara bersusunan kesatuan
bersangkutan. Namun karena negara bersusunan kesatuan pada dasarnya adalah
negara dengan sistem sentralisasi maka lembaga perwakilan atau Parlernen pada
negara bersusunan kesatuan pada umumnya berstruktur unicameral (satu kamar).
Diadopsinya lembaga perwakilan berstruktur unicameral (satu karnar) oleh
kebanyakan negara bersusunan kesatuan karena struktur dan pernerintahan negara
bersusunan kesatuan (unitary state) yang khas yakni; pertama, sebagaimana
disebutkan di atas, struktur negara kesatuan hanya terdiri dari satu negara atau
negara bersusunan tunggal, tidak ada negara dalam negara seperti yang terdapat
dalam negara federal (bondsstaat). Kedua, karena struktur negara kesatuan
bersusunan tunggal, hanya terdiri dari satu negara saja maka pemerintahan yang
berdaulat pada negara bersusunan kesatuan (unitary state) hanya satu juga yakni
pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat lembaga perwakilan berstruktur
unicameral (satu kamar) lebih cocok untuk diterapkan pada negara bersusunan
kesatuan (unitary state)."'

Selain dua pertimbangan di atas, masih ada

pertimbangan lain yakni; (ketiga) sebagian negara bersusunan kesatuan (unitary
state) merupakan negara yang relatif kecil,

11'

baik ditinjau dari aspek luas

"O
Saifiddin, (2009), Partisipasi Publik dalam Pembuatan Peraturan PerundangUndangan, Jogyakarta, FH UII Press, hlm., 122.
"I
107 negara kesatuan tersebut adalah; Afganistan, Albania, Armenia, Aruba,
Banglades, Belanda, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunai Darussalam, Bulgaria, Burkina
Faso, Burundi, Chad, Chile, Denmark, Djibauti, Dominica, Elsavador, Eritrea, Estonia, Filifina,
Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Handuras,
Indonesia, Inggris, Irak, Iran, Israil. Italia. Kamerun. Kazakhstan. Kenya. Kiribati, Kuwait,
Kyrgystan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Malawi,
Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Moldova, Mongolia, Montonegro, Myanmar, Namibia, Nauru,

d

~

~

p dariu aspek
n jmlsih peduduk, misalnya Singapura, Brunai

Darusslarn dan lain-lain.'12
Negara bersusunan kesatuan (unitary state) yang berukuran kecil pada
urnurnnya bersifat sentralistik dalam melaksanakan urusan pemerintahan sehingga
cenderung memilih lembaga penvakilan berstruktur satu kamar (unicamrel) dari
pada lembaga perwakilan berstruktur dua kamar (bicameral) karena masalah
ketidak-seimbangan kekuatan politik pada negara bersusunan kesatuan (unitary
state) yang relatif kecil lebih mudah untuk diatasi jika dibandingkan pada negara
bersusunan kesatuan (unitary state) yang bendcuran lebih besar.'13
Lembaga penvakilan berstruktur unicameral (satu kamar) yailg terdapat
pada negara bersusunan kesatuan (unitary state) tersebut merupakan perwakilan
politik (political representatives) seluruh rakyat yang terdapat pada negara
kesatuan bersangkutan, yang mana semua anggotanya dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan umum secara berkala seperti yang terdapat pada negara kesatuan
Yunani, Libanon, Costa Rika, Andora, Denmark dan lain-lain.l14 Oleh karena itu
maka lembaga perwakilan tlnicameral (satu kamar) pada negara bersusunan

Nigeria, Oman, Palau, Panama, Paraguai, Perancis, Peru, Portugal, Qotar, Republik Afiika
Tengall, Rwanda, Samoa, Samarino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura,
Siprus, Slovakia, Slovenia, Somalia, Sri Langka, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanjung
Verde, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Uzbekistan,
Vanuatu,
Vietnam,
Yaman,
Zambia
dan
Zimbabwe.
Lihat
httv://id.wikivedia.or~wiki!Ne~.arakesatuan. Diakses tanggal 20 April 2010.
'I2 Sebuah negara digolongkan negara kecil apabila jumlah penduduknya kurang dari 10
juta jiwa. Lihat Arend Lijphart, (1984), Democracies Pattern of Mayoritarian and Consensus
Government in Twenty-One Countries, New Haven and London, Yale University Press, hlm., 93.
'I3 The Inter-Parliementary Union, (1986), Parliement o f The World. ( C c m p r n t i v ~
. .
Reference Compendium), Vol I , Second Edition, New Yor12
'I4 Muhammad Yamin, (t.t), Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,
Jakarta, t.p., hlm., 347.

k e s a t u a n h m g a s memperjuangkan aspirasi dan kepentingan plitik rakyat
secara nasional."'
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, lembaga perwakilan berstruktur
unicameral (satu kamar) ini mempunyai tujuh macain segi positif yakni; pertama

lebih sesuai dengan ide kedaulatan rakyat yang satu dan tidak dapat dibagi-bagi.
Kedua, lebih sederhana, lebih praktis, lebih murah dan lebih dernokratis. Ketiga,

lebih memberikan jaminan untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat
dan konsisten serta dapat mengurangi bahaya dead lock yang dapat timbul karena
adanya perselisihan pendapat antara dua kamar dalam lembaga penvakilan
berstruktur dua kamar (bicameral). l 6 Keempat, dapat meloloskan rancangan
undang-undang menjadi undang-undang dengan cepat karena hanya ada satu
lembaga perwakilan. Kelima, tanggungjawab lembaga penvakilan lebih besar
karena tid& dapat menyalahkan lembaga lain. Keenam, jumlah anggota lembaga
penvakilan berstruktur satu kamar (zmicameral) lebih sedikit jika dibandingkan
dengan jumlah anggota lembaga penvakilan berstruktur dua kamar (bicameral)
sehingga memudahkan rakyat untuk mengontrolnya. Ketujuh, karena jumlah
anggota lembaga penvakilan berstruktur satu kamar (unicameral) lebih sedikit
jika dibandingkan dengan anggota lembaga penvakilan berstruktur dua kamar
(bicameral) maka biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk operasional dan

menggaji anggota lembaga penvakilan berstruktur satu kamar (unicameral) lebih
sedikit pula jika dibandingkan dengan biaya yang hams dikeluarkan pemerintah

Saihdin, (2009), log. Cit.
Edy Purnama, (2007), Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem
Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Bandung, Nusa
Media dan Imagine Press, hlm., 83.
'I5

""

(bicameral).

l7

Berdasarkan tujuh macam segi positif lembaga perwakilan berstruktur
unicameral (satu kamar) di atas tampak bahwa lembaga perwakilan berstruktur
unikameral (satu kamar) lebih tepat diterapkan pada negara bersusunan kesatuan
(unitary state) karena pada negara bersusunan kesatuan hanya terdapat satu badan
pemegang kedaulatan yang tidak terbagi-bagi yakni supreme legislatzy
authority.l18 Namun demikian, karena negara bersusunan kesatuan ada dengan,
sistem sentralisasi dan ada pula dengan sistem desentralisasi guna melaksanakan
urusan pemerintahan di daerahnya maka negara bersusunan kesatuan, baik dengan
sistem sentralisasi (unitary s t a t e e n t r a l i z a t i a n ) maupun dengan sistem
desentralisasi (unitary state by decentralization), masing-masing ada yang
memiliki lembaga perwakilan berstruktur unicameral (satu kamar) dan ada pula
yang mempunyai lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) yang
terpisah satu sama lain seperti yang lazim terdapat pada negara-negara bersusunan
federal (bondsstaat).
Negara bersusunan kesatuan dengan sistem sentralisasi yang merniliki
lembaga perwakilan berstruktur unicameral misalnya adalah Singapura, Brunai
Darussalam, Banglades dan lain-lain. Sedangkan negara bersusunan kesatuan
dengan sistem sentralisasi yang memiliki lernbaga perwakilan berstruktur
bicameral misalnya adalah Inggris, Fhilipina, Jepang dan lain-lain. Selanjutnya,

"'Dahlan Thaib, (2002), Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan
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C.F. Strong, (1966), Op. Cit., hlm., 80. Lihat juga Saihdin, (2009), Op. Cit., hlm.,

negara bmmmm-kesatuan-dengm-sist-etn
zlesmtralisasi yaiig memiliki lembaga
perwakilan berstruktur unicameral yakni Italia, Indonesia dan lain-lain.
Sedangkan negara bersusunan kesatuan dengan sistem desentralisasi yang
memiliki lembaga perwakilan berstruktur bicameral misalnya adalah Belanda dan
lain-lain. Dengan demikian terlihat, tidak ada hubungan antara penerapan
kebijakan desentralisasi pada negara bersusunan kesatuan dengan pembentukan
lembaga perwakilan berstruktur bi~ameral"~
karena beberapa negara bersusunan
kesatuan dengan sistem sentralisasi juga merniliki lernbaga perwakilan berstruktur
bicameral seperti yang terdapat pada negara kesatuan Prancis, Inggris, Jepang dan
lain-lain, akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor kebutuhan dan kepentingan
politik negara bersangkutan.
Oleh karena itu dapat diartikan bahwa negara bersusunan kesatuan lebih
fleksibel dalam memilih model lembaga perwakilan yang ada yakni memilih yang
berstruktur unicameral atau bicameral. Jika pilihan negara bersusunan kesatuan
jatuh pada pilihan pertama (unicameral) tidak masalah karena sesuai dengan
prinsip negara kesatuan yakni negara bersusunan tunggal dan kedaulatannya tidak
terbagi seperti disebutkan sebelumhya. Narnun, jika pilihan negara bersusunan
kesatuan jatuh pada pilihan kedua (bicameral) maka negara bersusunan kesatuan
dapat membentuk lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua karnar) yang
terpisah satu sama lain di lembaga perwakilan. Kamar pertama (Lower House)
Iembaga perwakilan merupakan perwakilan politik (political representatives)
seluruh rakyat yang ada pada negara bersusunan kesatuan bersangkutan, dipilih
Lihat The Encyclopedia Americana, International Edition, (1975), Volume 27, New
York, Americana Corporation, hlm, 628-630.

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat secara nasional.
Sedangkan karnar kedua (Upper House), ada yang merupakan perwakilan
fungsional (jimgtional representatives) seperti yang terdapat pada negara kesatuan
1nggris120 dan ada pula perwakilan teritorial (regional representatives) seperti
yang terdapat pada negara kesatuan Prancis, Belanda,.Filipina dan lain-lain yang
anggotanya ada yang diangkat oleh Mahkota untuk masa jabatan seumur hidup
seperti di negara kesatuan 1nggrisl2' dan ada pula yang dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan umum seperti yang terdapat di negara kesatuan Filipina untuk masa
jabatan enam tahun, namun setengah (0,5) di antaranya dipilihdalam setiap tiga
~ ~ itu, ada pula anggota kamar kedua (Upper House) yang
tahun ~ e k a 1 i . lSelain
dipilih oleh satuan pemerintah daerah propinsi seperti yang terdapat pada negara
kesatuan Prancis untuk masa jabatan sembilan tahun, namuh 1/3 (sepertiga) di
' ~ ~ ada pula yang dipilih oleh Dewan
ataranya dipilih setiap tiga tahun ~ e k a l i , dan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi' seperti yang terdapat pada negara kesatuan
Belanda untuk masa jabatan ernpat t a h ~ n . ' ~ ~
Jika anggota kamar kedua (upper House) lembaga perwakilan dalam
negara bersusunan kesatuan ini merupakan perwakilan hgsional fingtional
representatives) seperti yang terdapat pada negara kesatuan Inggris maka kamar

''O
Samuel C. Patterson & Mughan, Anthony, (1999), Senat; Bicameralism in the
Contemporary Word, Oshio State University, hlm, 206.
Ibid.
'21
Reni Dwi Purnornowati, (2005), Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen
Indonesia, Jakarta, Rajawali Perss. hlm.. 116.
lZ3 Soebardjo, 0,
Op Cd , 1 59
'24 Article 51 ayat ( I ) dun ayat (2), Constitution of The Kingdom of The Netherlands
2002.

kedua (Upper H o u ~ ~ l ~ a g a pbicameral
i - ~ l bertugas
~
m&p-Wjuiiiiji-i
aspirasi dan kepentingan golongan fungsional yang diwakilinya. Namun, jika
anggota kamar kedua (Upper House) lembaga perwakilan dalam negara
bersusunan kesatuan merupakan perwakilan regional (regional representatives)
seperti yang terdapat pada negara kesatuan Belanda, Prancis, Filipina dah lain-lain
maka kamar kedua (Upper House) lembaga perwakilan bicameral bertugas
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya di tingkat
nasional.
Pemilihan lembaga perwakilan berstruktur dua kamar (bicameral) oleh
sebagian negara bersusunan kesatuan sebagaimana disebutkan di atas yakni
karena faktor kebutuhan dan kepentingan politik negara kesatuan bersangkutan
misalnya; pertama, bagi negara bersusunan kesatuan (uniatrystate) dengan sistem
pemerintahan parlementer,

lembaga

penvakilan

berstruktur

dua

kamar

(bicameral) adalah untuk merefleksikan keinginan agar sistem pemerintah
parlementer bisa berjalan dengan balk dan efektif karena dalam sistem
pemerintahan parlementer pemerintah atau kabinet bertanggungjawab kepada
Parlemen, baik secara sendiri-sendiri maupun'secara kolektif. Jika kamar pertama
(Lower House) dan kamar kedua (Upper House) mempunyai posisi sama kuat
atau hampir sama h a t (strong bicameralism) maka pemerintah yang berkuasa
tidak dapat dijatuhkan dengan mudah oleh Parlemen karena untuk menjatuhkan
pemerintah yang berkuasa atau kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer
perlu mendapat persetujuan dari kedua kamar yang ada di ~ a r 1 e m e n . l ~ ~

12'

The Inter-Parliementary Union,(1986), Op. Cit, hlm., 14.
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Berdasarkan hasil penelitian fvrte-d

Padliamentary Union, dari 40 (mpat

puluh) negara dengan sistem pemerintahan parlementer, 8 (delapan) di antaranya
mengadopsi lembaga penvakilan berstruktur dua kamar (bicameral) yakni;
Jepang, Belanda, Inggris, Australia, Belgia, Italia, Swiss dan ~ustra1ia.l'~Di
antara negara-negara tersebut terdapat negara yang bersusunan kesatuan misalnya
Inggris, Belanda, Jepang dan Italia. Kedua, dalam beberapa kasus, pemilihan
lembaga penvakilan berstruktur dua kamar (bicameral) oleh negara bersusunan
kesatuan (unitary state) adalah untuk melembutkan agresifitas demokrasi yang
dilakukan oleh kamar pertama (Lower ~ o u s e ) . 'Ketiga,
~~
lembaga penvakilan
hams mencerminkan tiga jenis ketenvakilan yakni ketenvakilan penduduk
(political representatives), ketenvakilan ruang (regional representatives) dan
ketenvakilan kelompok atau etnis tertentu (fungtional representative). Tiga jenis
ketenvakilan ini hanya dapat diakomodasi secara bersamaan dengan baik dalam
lembaga penvakilan berstruktur dua kamar (bicameral). Keempat, dalam kasus
Negara Kesatuan Republik Indonesia, muncuinya gagasan pembentukan Dewan
Penvakilan Daerah sebagai salah satu kamar dalam sistem penvakilan Indonesia
ketika proses perubahan UUD 1945 berlangsung adalah agar ada lembaga khusus
yang bertugas untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang
beragam .antara satu sama lain dal-am kepentingan nasional yang diperjuangkan
oleh Dewan Penvakilan Rakyat sebagai kamar pertama dan juga dalam rangka
untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.12*
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Lernbaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) yang terdapat

pada negara bersusuan kesatuan (unitary state) berdasarkan klasifikasi yang
dibuat oleh Arend Lijphart, ada yang termasuk dalam kategori strong
bicameralism (dua k m a r h a t ) , ada yang medium-strength bicameralism (dua
kamar setengahtsedang h a t ) dan ada pula yang soJthveak bicameralism (dua
kamar lemah). Lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) pada
negara bersusunan kesatuan yang tergolong ke dalam kategori strong
bicameralism (dua kamar sama h a t ) misalnya terdapat pada negara kesatuan
Jepang karena fbngsi yang dimiliki oleh Sangi in (House of Representatives),
kamar kedua Parlemen Jepang setara dengan hngsi yang dimiliki oleh Shugi in
(House of Councillors), kamar pertama Parlemen Jepang. Di samping itu anggota
Sangi, in (House of Councillors), kamar kedua parlemen Jepang memiliki
legitimasi politik yang tinggi, sarna dengan legitimasi politik yang dimiliki oleh
anggota Shugi in (House of Councillors) karena sama-sama dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan u ~ n u m . ' ~Selanjutnya,
~
lembaga perwakilan berstruktur
bicameral (dua kamar) pada negara bersusuan kesatuan yang termasuk dalam
kategori medium-strenght bicameralism (dua kamar cukuplsedang h a t ) misalnya
terdapat pada negara kesatuan Inggris karena kewenangan yang dimiliki oleh
House of ~ o r d(Upper House) hampir setara dengan fbngsi yang dimiliki oleh
House of Common (L-ower House), namun House of Lord (Upper Hwase)
mempunyai legitimasi politik yang relatif lebih rendah dibandingkan legitimasi
'29

Walaupun Konstitusi 1946 Jepang memberikan fungsi yang setara kepada House of

ketimbang House of Councillors (Upper House). Lihat Glenn D. Hook & Gavan Mc Cormack,
(2001),Japan Contested Constitution; Document and Analisys, Routledge, London, hlm., 197.
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politik yang dimiliki oleh House-of Common sebab mmta Elbase of Lard
diangkat oleh Mahkota dari kaum bangsawan, tokoh agama dan tokoh-tokoh
masyarakat Inggris, sedmgkan anggota House of Common dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan umum yang diadakan untuk itu sekali dalam lima tahun.l3'
Kemudian lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) pada negara
kesatuan yang tergolong ke dalam kategori soft/weak bicameralism (dua kamar
lemah) yakni seperti yang terdapat pada negara kesatuan Prancis karena Senat
sebagai kamar kedua (Upper House) di Parlemen Prancis memiliki f h g s i yang
tidak setara dengan h g s i yang dimiliki oleh National Assembly (Lower House),
karnar pertama Parlemen Prancis. Di samping itu, Senat Prancis memiliki
legitimasi politik (demokrasi) yang relatif rendah jika dibandingkan dengan
legitimasi politik yang dimiliki National Assembly (Lower House) karena anggota
Senat Prancis dipilih oleh electoral college (dewan pemilih), sedangkan anggota
National Assembly dipilih oleh rakyat Prancis melalui pemilihan umum yang
diadakan untuk itu.l3'
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lernbaga perwakilan
dalam negara bersusunan kesatuan (unitary state) ada yang berstruktur
unicameral (satu kamar) dan ada pula yang berstruktur bicameral (dua kamar).
Berdasarkan hasil yenelitian Internasional Oarliementary Union, dari 54 (lima
puluh empat) negara bersusunan kesatuan (unitary state) yang diteliti, separuh
-

(0,5) di antaranya menganut lernbaga perwakilan berstruktur satu karnar

"" Arend Lijphart, (1984), Op. Cit., hlm., 2 1 2.
13'

Samuel C. Patterson & Mughan, Anthony, ( 1 999),Op. Cit.,hlm., 25.

(unicameral) dan separoh (0,5) lagi ~~~~~~~~pm-&1ain berstftikfur dua
kamar (bicameral). 132
Lembaga perwakilan berstruktur unicameral (satu kamar) diadopsi oleh
negara bersusunan kesatuan (unitary state) karena sesuai dengan prinsip negara
kesatuan yakni negara bersusunan tunggal dengan satu pemerintahan yang
berdaulat yakni pemerintah pusat. Namun beberapa negara bersusunan kesatuan,
baik dengan sistem sentralisasi (unitary state by centralization) maupun dengan
sistem desentralisasi (unitary state by decentralization) ada yang memiliki
lembaga perwakilan berstruktur bicameral disebabkan faktor kebutuhan dan
kepentingan politik negara kesatuan bersangkutan. Lembaga perwakilan
berstruktur bicameral pada negara bersusunan kesatuan ini ada yang termasuk
dalam kategori strong bicameralism (duka kamar sama kuat) seperti yang terdapat
pada negara kesatuan Jepang, ada yang kategori medium-strenght bicameralism
(dua kamar sedandcuhp h a t ) seperti yang terdapat pada negara kesatuan Inggris
dan ada pula yang termasuk dalam kategori soft/weak bicameralism (dua kamar
lemah) seperti yang terdapat pada negara kesatuan Prancis.

D. Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi Bersusunan Federal
Sebelum penulis membahas lembaga perwakilan dalam negara demokrasi
bersusunan federal (bondsstaat) terlebih dahulu penulis membahas konsepsi
negara federal karena konsepsi negara federal berpengaruh terhadap struktur

'I2

Moh. Mahhd MD, (2009), Op. Cit, hlm., 192.

lembaga perw&lan

yang dianut oleh nem% - d - ~ i % f a s l - b - e f S u sfederal
~

(bondsstaat).

1. Konsepsi Negara Bersusunan Federal

Menurut Soehino, negara federal (bondsstaat) adalah negara bersusunan
jamak. Negara ini tersusun dari beberapa negara yang sernula telah berdiri sendiri
sebagai negara merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri
serta pernerintahan sendiri. Akan tetapi karena suatu kepentingan, entah
kepentingan politik, ekonomi dan kepentingan lainnya, negara-negara tersebut
saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang
efel~tif.'~~
Ikatan kerjasama negara-negara tersebut kemudian disebut dengan
negara federal, mempunyai undang-undang dasar sendiri dan pemerintahan
sendiri yang disebut dengan pernerintah gabungan atau peherintah federal.'34
Hampir sama dengan Soehino, Ismail H.P dan Fred Isjwara mengatakan,
dalam negara federal (bondsstaat) atau negara serikat terdapat dua atau lebih
kesatuan politik, baik yang sudah berstatus sebagai negara (state) maupun yang
belum berstatus sebagai negara, bersepakat untuk menjalin kejasama menjadi
satu kesatuan politik (negara serikat) yang dapat mewakilinya secara keseluruhan.
Apabila .kesatuan politik berupa negara serikat itu sudah terbentuk maka setelah
itu hanya ada satu negara serikat yang terdiri atas negara-negara bagian.135
Selanjutnya Abu Daud Busroh menyatakan, negara federal (bondsstaat)
adalah negara yang tersusun dari pada beberapa negara yang semula berdiri

sendiri, kemudizur merrgadakan kerjasama yang - ~ - d i . - ~ ~ - A k - - - l m e n a
negara-neiara tersebut masih ingin mempunyai kewenangan sendiri maka tidak
semua urusan pemerintahan yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada
negara gabungannya atau negara federal (bondsstaat). Biasanya urusan
pemerintahan yhgdiserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara federal
adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama semua
negara bagian yang disebut dengan kepentingan nasional misalnya urusan
keuangan (moneter) dan fiskal, urusan pertahanan negara, urusan keamanan
nasional, urusan politik luar negeri dan peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga, jangan sarnpai terjadi kesimpang-siuran serta supaya ada persatuan
antara sesama negara yang membentuk federasi karena ha1 ini menentukan hidup
matinya negara federal.'j6 Sebaliknya, segala urusan pemerintahan yang
menyangkut kepentingan negara bagian belaka atau dengah kafa lain tidak
termasuk dalam kategori kepentingan nasional tetap menjadi kewenangan negaranegara bagian karena dalam negara federal (bondsstaat), kewenangan "aslilsisa"
pada dasarnya merupakan kewenangan negara-negara bagian, misalnya urusan
kesehatan, kebudayaan, pendidikan, tenaga kerja, lingkungan hidup, pariwisata,
kehutanan, pertanian, peternakan dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . ' ~ ~
Berdasarkan beberapa pendapat di atas terlihat bahwa negara federal
(bcndsstaat) adalah negara bersusunan jamak, terdiri dari beberapa negara bagian
yang semula berdiri sendiri, merdeka, berdaulat, mempunyai undang-undang
dasar sendiri dan mempunyai pemerintahan sendiri, namun karena suatu

"" Abu Daud Busroh, (1990), Op. Cit, hlm., 64. Astim Rivanto, !2006), Op. Cit., hlm,
174.
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Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlm., 270.

kepentingan, negara-negara tersebut bersepakat urifik~-6Ksa, - b e T g x g
membentuk suatu organisasi negara (federal) yang lebih besar dengan
pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintah federal.
Oleh karena itu, untuk membentuk negara bersusunan federal (bondsstaat);
mengutif pendapat C.F: Strong diperlukan dua syarat mutlak yakni; pertama,
adanya rasa satu kebangsaan (a sense of nationality) di antara negara-negara yang
ingin membentuk federasi. Kedua, adanya keinginan dari kesatuan-kesatuan
politik untuk bersatu (union), bukan kesatuan (unity) karena apabila anggota
kesatuan politik menghendaki kesatuan (unity) maka mereka tidak akan
membentuk negara bersusunan federal (bondsstaat) melainkan membentuk negara
bersusunan kesatuan (unitary state).13*Apabila dua persyaratan tersebut terpenuhi
maka kesepakatan antara negara-negara yang ingin bergabung membentuk negara
federasi dengan mudah dapat dicapai.
Selanjutnya, apabila kesepakatan antara negara-negara yang ingin
membentuk negara bersusunan federal sudah tercapai maka penggabungan
beberapa negara ke dalam suatu negara federasi dilakukan melalui suatu traktat
(perjanjian) yang kemudian disebut dengan konstitusi federal sebagaimana
disebutkan oleh C.F. Strong, the a constitution is a treaty.'39Melalui konstitusi
negara bersusunan federal ini ditentukari urusan pemerintahan, haik yang menjadi
kewenangan pemerintah federal maupun yang menjadi kewenangan pemerintah
negara-negara bagian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah federal yakni urusan pemerintahan yang

13'

C.F. Strong, (1966), Op. Cit, hlm., 99.
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Ibid, hlm.,79-80.

berkaitan dengan kepentingan bersama negara-negara bag%, -sediii&an uri~sah
pemerintahan yang menjadi kewenangan pernerintah negara-negara bagian adalah
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara bagian
Oleh karena itu-lah maka
belaka yang tidak termasuk kepentingan na~iona1.l~~
konstitusi negara federal merupakan konstitusi tertulis (written con~titution).'~'
Melalui konstitusi tertulis (written constitution) tersebut, kekuasaan pada negara
bersusunan federal (bondsstaat) dibagi sedemikian rupa antara negara federal dan
negara-negara bagian sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian
dalam bidang-bidang tertentu bebas antara satu sarna lain142selain ditentukan lain
oleh konstitusi negara federal.
Melihat kondisi yang demikian, C.F Strong membuat ciri khas atau
karakteristik negara bersusunan federal (bondsstaat) yakni; pertama, supremasi
konstitusi kerena konstitusi negara bersusunan federal merupakan traktat
(perjanjian) antara negara-negara bagian yang membentuk federasi. Kedua,
adanya pemancaran (seharusnya pembagian, penulis) kekuasaan antara negara
federal dengan negara bagian yang diatur dalam konstitusi negara federal. Ketiga,
adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang
(munglun) timbul antara negara federal dan negara-negara bagian.'43

Ciri khas atau karakteristik negara bersusunan federa! (bondsshnt) yang
disebutkan oleh C.F.Strong di atas, dianggap oleh Astim Riyanto sebagai suatu

Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlm., 270.
Shepherd L. Witman and John J. Wuest (1963), Visual of Outline of Comparative
Government, New
> -Y
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.(:. Strong, (1966), Op. Cit., hlm., 62-63.

I

ha1 yang kurang t q a t karena karakteristik yang pertama dan liG-sisTik

yzhg

kedua yakni supremasi konstitusi dan pemancaran kekuasaan juga terdapat pada
negara bersusunan kesatuan (unitary state), terutama pada negara bersusunan
kesatuan dengan sistem desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di
'daerah.144~ e l a n j u t n '~~as t i mRiyanto membuat ciri h a s dan karakteristik negara
bersusunan federal (bondsstaat) yang meliputi tiga aspek yakni aspek
kelangsungan negara bersusunan federal, aspek alokasi kekuasaan pada negara
bersusunan federal dan aspek tata cara menyelesaikan perselisihan atau konflik
antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Pertama, ditinjau
dari a s p ~ kkelangsungan negara, faktor pertama dan utarna kelangsungan negara
bersusunan federal (bondsstaat) tergantung kepada suprernasi konstitusi (supreme

constitution) yang dilakukan oleh negara-negara bagian yang tergabung dalam
federasi karena pada negara federasi sebagaimana disebutkan di atas, konstitusi
federasi merupakan perjanjian (treaty) bersama antara negara-negara pembentuk
federasi. Kedua,

alokasi kekuasaan pada

negara federasi (bondsstaat)

menggunakan teori pemisahan kekuasaan (division or separation ofpower) antara
negara federasi dengan negara-negara bagian yang diatur dalam konstitusi
federasi, bukan menggunakan teori pembagian kekuasaan (distribution of power)
atau pemancaran kekuasaan. Ketiga, penyelesaikan konflik antara pemerintah
federal dengan pemerintah negara bagian pada negara
- bersusunan federal

(bondsstaat) diIl&kan oleh Mahkamah Agung Federal (Federal Supreme Court)

'4-1

Astim Riyanto, (2006),Op. Cit., hlrn., 134.

seperti di negara federasi ~ m d k Serikat
a
atau oleh Majelis ~ e d e G l(Federa?
Assembly) seperti di negara federasi
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa negara bersusunan federal
mempunyai tujuh ciri b a s atau karakteristik yakni; pertama, pada negara
bersusunan federal terdapat dua macam negara yakni negara gabungan yang
disebut negara federal dan negara-negara bagian. Kedua, terdapat dua macam
pemerintahan yakni pemerintah negara federal dan pemerintah negara-negara
bagian. Ketiga, terdapat dua macam undang-undang dasar yakni undang-undang
dasar negara federal dan undang-undang dasar masing-masing negara bagian.
Keempat, ada negara dalam negara. Negara-negara bagian itu berada dalam
negara federal. Kelima, terdapat dua macam urusan pemerintahan yakni urusan
pemerintahan yang pokok-pokok yang berkaitan dengan kepentingan bersama
negara-negara bagian (nasional) menjadi kewenangan negara federal dan urusan
pemerintahan yang selain itu @rang pokok) menjadi kewenangan negara-negara
bagian.'46 Keenam, terdapat mekanisme penyelesaian konflik antara. pemerintah
negara federal dengan pemerintah negara bagian yakni melalui Mahkamah Agung
Federal (Federal Supreme Courti) atau melalui Majelis Federal (Federal
Assembly). Ketujuh, kelangsungan negara federal (bondsstaat) tergantung kepada
pen&.omztzn

k~nstitusi (suprcme constitution) o!eh

negara-negara yang

membentuk federasi karena konstitusi negara federal merupakan traktat
(perjanjian) antara negara-negara yang membentuk federasi.

'41

Ibid.

'41

Soehino, (2008), Op. Cit.,hlm, 227.

2. Lembaga Penvakilan dalam Negara Demokrasi Bersusunan Federal
Lernbaga penvakilan dalam negara bersusunan federal (bondsstaat)
dipengaruhi oleh sesunan negara federal bersangkutan. Sebagaimana disebutkan
sebelumnya, esensi atau hakikat dari negara federal yakni negara bersusunan
..
jamak, terdiri dari dua macam negara yakni negara gabungan yang disebut negara
federal dan negara-negara bagian yang membentuk federasi. Karena negara
federal terdiri dari dua negara yakni negara federal dan negara bagian maka
kedaulatan pada negara bersusunan federal juga terbagi dua yakni kedaulatan
negara federal dan kedaulatan negara-negara bagian yang membentuk federasi.
Oleh karena esensi dan hakikat negara bersusunan federal (bondsstaat)
yang demikian maka struktur lembaga penvakilan yang cocok untuk negaranegara bersusunan federal yakni lembaga penvakilan berstruktur bicameral (dua
k a ~ n a r ) . Hingga
'~~
saat ini belum pernah dijumpai negara yang bersusunan federal
memiliki lembaga penvakilan berstruktur unicameral (satu karnar). Semua negara
bersusunan federal (bondsstaat) memiliki lembaga penvakilan bersiruktur
bicameral (dua kamar) sebagaimana terlihat dalam laporan hasil penelitian yang
dilakukan oleh International Parliementary Union. Dari 122 (seratus dua puluh
dua) negara bersusunan federal (bondsstaat) yang diteliti, semuanya tanpa
terkecuali memiliki !en:baga pe=~akila~
berstruktur bicameral ( dua k a r n ~ ) . ' ~ '
Pada lembaga penvalulan berstruktur bicameral, terdapat dua kamar badan
penvakilan yang terpisah satu sama lain di lembaga penvakilan. Karnar pertarna
dan kamar kedua pada negara-negara bersusunan federal (bondsstaat) disebut
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dengan nama berbeda-beda misalnya pada negara federal Amerika Serikat, ka&
pertama disebut dengan House of Representatives dan kamar kedua disebut
dengan Senat. Apabila keduanya bergabung melaksanakan fbngsinya disebut
dengan Kongres. Selanjutnya di negara federal Jerman, kamar pertaina disebut
dengan Bundestag (Lower House) d m kamar kedua disebut dengan Bundesrat
(Upper House). Apabila keduanya bergabung melaksanakan fbngsinya disebut
dengan ~ a r 1 e m e n . ISedangkan
~~
di negara federal Malaysia, kamar pertama
disebut dengan Dewan Rakyat (Lower House) dan kamar kedua disebut dengan
Dewan Negara (Upper House). Apabila keduanya bergabung melaksanakan
fungsinya disebut dengan ~ a r l i r n e n . 'Narnun
~~
demikian, walaupun karnar
r
dan kamar kedua (Upper House) disebut dengan nama
pertama ( ~ o w e House)
berbeda-beda, akan tetapi yang pasti anggota kamar pertama (Lower House)
merupakan perwakilan politik (political representatives) seluruh rakyat yang
terdapat pada negara bersusunan federal dan anggota kamar kedua (Upper House)
pada

umumnya

merupakan perwakilan

negara-negara bagian

(regional

representaves) yang membentuk federasi. Oleh karena itu, maka kamar pertama
(Lower House) lembaga perwakilan pada negara bersusunan federal bertugas
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat secara nasional d m
kamar kedua (Upper Hozlsc) bert~gasrr?err?perjcangkanaspirasi dan kepentingan
negara-negara bagian dalam kepentingan nasional negara federal.'''

ntn

Aksara, hlm, 8 1.
15' Saihdin, (2009), Op. Cit.,
hlrn., 124.

Lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) ini sebagaimana
disebutkan sebelumnya mempunyai segi positif yakni; pertama lebih dapat
mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional karena pada lembaga
perwalulan berstruktur dua kamar (bicameral), di samping ada wakil rakyat.
(political representatives) -yang duduk di lembaga perwaki1,an juga terdapat
penvakilan teritorial (regional representatives) d d a t a u penvakilan golongan
tertentu (fungtional representatives). Kedua, lebih memberikan jaminan
perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan dalarn
pembuatan undang-undang oleh lembaga penvakilan karena antara kamar pertama
(Lower House) dan kamai kedua (Upper House) pada lembaga perwakilan
berstruktur bicameral (dua kamar) terdapat mekanisme cheks and balences, saling
menguji dan saling melengkapi serta saling memberikan pertimbanganpertimbangan dalarn proses pengambilan keputusan dalarn proses pembuatan
undang-undang. Ketiga, lebih menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti
dan hati-hati serta dapat menghindari pembuatan keputusan yang tergesa-gesa,
mentah dan berat sebelah.lS2
Berdasarkan segi positif lembaga penvakilan berstruktur bicameral (dua
kamar) di atas terlihat bahwa lembaga penvakilan berstruktur bicameral (dua
k m a r ) dapat diterapkan, baik pada negara-negara basuslman federal (bondsstaat)
maupun pada negara-negara bersusunan kesatuan (unitary state). Pada neg-qa
bersusunan federal (bondsstaat), kamar pertama (Lower House) merupakan
penvakilan seluruh rakyat negara bersusunan federal, sedangkan kamar kedua

lS2

Edy Purnama, (2007), Op. Cit.,hlm., 83-84.

(Upper House) sebagaimana disebutkan di atas pada umumnya merupakan
perwakilan negara-negara bagian (regional representatives) yang membentuk
federasi, namun sebagian anggota kamar kedua (Upper House) pada negara
bersusunan federal ini ada pula yang berasal dari golongan hngsional (firngtional

.

representatives) seperti yang terdapat pada negara federal Malaysia (di bahas di
bawah).

Selanjutnya, pada negara bersusunan kesatuan (unitary staat)

sebagaimana disebutkan sebelumnya, kamar pertama (Lower House) merupakan
perwakilan seluruh rakyat (political representatives) yang terdapat pada negara
bersusunan kesatuan dan kamar kedua (Upper House) merupakan perwakilan
fungsioilal @ngtional representatives) atau perwakilan daerah-daerah propinsi
(regional representatives) yang terdapat pada negara bersusunan kesatuan.
Oleh karena kamar pertama dan kamar kedua mewakili unsur yang
berbeda maka jumlah anggota karnar pertama dan jumlah anggota kamar kedua
lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar), baik pada negara-negara
bersusunan kesatuan (dibahas pada bagian lain) maupun pada negara-negara
bersusunan federal jumlahnya tidak sama atau tidak seimbang satu sama lain.

Jumlah anggota kamar pertama (Lower House) jauh lebih banyak dari pada
jurnlah anggota kamar kedua (Upper House). Misalnya pada negara federal
Amerika Serikat jl-mdah keseluruhan anggota Kongres Amerika Serikt sebimyak
535 (lima ratus tiga puluh lima) orang, terdiri dari anggota House of -

Representatives (kamar pertama) sebany& 435 (empat ratus tiga puluh lima)
orang, sedangkan anggota Senat (kamar kedua) hanya berjumlah 100 (seratus)

-

r-&yat yang terdapatpada negara federal Amerika S-firit yang mana setiap 1
(satu) orang anggota House of Representatives mewakili 530.000 (lima ratus tiga
puluh ribu) orang penduduk Amerika Serikat. Sebaliknya, anggota Senat Amerika
.

.

Serikat merupakan perwakilan negara-negara bagian yang terdapat pada negara
federal Amerika Serikat yang mana saat ini berjumla. sebany& 50 buah negara
bagian, d m setiap negara bagian diwakili oleh 2 (dua) orang anggota senat.Is3
Berbeda dengan negara federal Amerika Serikat, jumlah keseluruhan anggota
Parlemen negara federal Jerman saat ini sebanyak 702 (tujuh ratus dua) orang,
terdiri dari anggota Bundestag (Lower House) sebanyak 603 (enam ratus tiga)
orang dan anggota Bundesrat (Upper lipuse) sebanyak 69 (enam puluh sembilan)
orang. Anggota Bundestag (Lower House) merupakan perwakilan politik seluruh
rakyat negara federal Jerman dan anggota Bundesrat (Upper House) mewakili 16
(enam belas) buah negara bagian yang membentuk negara federasi ~ e r m a n . ' ~ ~
Lain lagi dengan negara federal Malaysia, jumlah keseluruhan anggota Parlimen
Malaysia sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) orang, terdiri dari anggota
Dewan Negara (Lower House) sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) orang dan
anggota Dewan Negeri (Upper House) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Anggota
Dewan Negara (Lower House) merupakan perwakilan politik seluruh rakyat
negara federal Malaysia dan anggota Dewan Negeri (Upper House), ada sebagian
yang mewakili negara-negara bagian yang membentuk federasi Malaysia dan
sebagian yang lain mewakili golongan fkngsionai yang terdapat dalam masyarakat
Malaysia. Anggota Dewan Negeri (Upper House) yang mewakili negara-negara
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Is4

Diolah dari data Nomensen Sinamo, (2010), Op. Cit., hlrn., 138-139.
Samuel C. Patterson & Anthony Mughan, (1999), Op. Cit., hlrn., 24 dan 60.

bagian yang terdapat pada negara federal Malaysia yakni sebanyak 26 (dua puluh
enam) orang, berasal dari 13 (tiga belas) negara (negeri) bagian. Sedangkan
anggota Dewan Negeri (Upper House) yang mewakili golongan fimgsional
sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, berasal dari golongan-golongan profesi
yang ada dalam masyarakat Malaysia, misalnya pedangan, buruh, petani,
budayawan, kolompok sosial, pemuka agama, golongan minoritas dan penduduk
asli atau burni putra.155
Anggota kamar pertama dan anggota kamar kedua lembaga perwakilan
pada negara-negara bersusunan federal (bondsstaat) di atas memiliki masa
jabatan. Masa jabatan anggota kamar pertanla (Lower House) lembaga perwakilan
pada negara-negara bersusunan federal bervariasi antara satu sama lain. Ada yang

4 (empat) tahun seyerti masa jabatan anggota House of Representatives pada
negara federal Amerika Serikat dan anggota Bundestag (Lower House) pada
. ' ~ ~ ada juga yang 5 (lima) tahun seperti masa
negara federal ~ e ~ m a nNamun
jabatan anggota Dewan Rakyat (Lower House) pada negara federal ~ a 1 a ~ s i a . l ~ ~
Sernua anggota kamar pertama (Lower House) lembaga perwakilan pada negara
bersusunan federal ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala,
baik dengan sistem distrik seperti pada negara federasi Amerika Serikat dan
negara federasi ~ a l a ~ s i a , 'maupun
~*
rnelalui sistem proporsional dan system

Pit

- - - . I

Is*
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u
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com3ining direct and proportional representation seperti pada negara federal

man.'^^
Selanjutnya, masa jabatan anggota kamar kedua (Upper House) lembaga
perwakilan pada negara bersusunan federal juga berbeda-beda antara satu sama
lain, ada yang 6 (enam) tahun seperti masa jabatan anggota Senat pada negara
federal Amerika serikatYL6O
dan ada pula yang hanya 3 (tiga) tahun seperti masa
jabatan anggota Dewan Negeri (Upper House) pada negera federal ~ a 1 a ~ s i a . l ~ '

Namun demikian, ada pula yang tidak ditentukan secara pasti seperti yang
terdapat pada negara federal Jerman. Masa jabatan anggota Bundesrat (Upper

House) pada negara federal Jerman, tergantung kepada masa jabatan mereka di
negara bagian ~ e r r n a n . ' ~Jika
~ anggota Bundesrat (Upper House) masih
memegang jabatan di salah satu negara bagian yang terdapat di negara federal
Jerman maka meraka tetap menjadi anggota Bundesrat (Upper House).
Sebaliknya, jika anggota Bundesrat (Upper House) tidak lagi memegang jabatan
di salah satu negara bagian yang terdapat di negara federal Jerman maka secara
otomatis yang bersangkutan hams berhenti sebagai anggota Bundesrat (Upper

House) karena anggota Bundesrat (Upper House) pada negara federal Jerman
dipilih oleh Pemerintah Negara Bagian dari orang-orang yang memegang jabatan
penting di negara bagian bersangkutan, baik sebagai perdana menteri maupun
sebagai menteri negara bagian.163
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Selgin dipifih oleh Pemerintahan Negara Bagian se@rti yang terdapat pada
negara federal Jerman di atas, anggota kamar kedua (Upper House) lembaga
perwakilan pada negara-negara bersusunan federal ada pula yang dipilih
seluruhnya oleh rakyat melalui pemilihan umum, namun ada pula sebagian yang
dipilih oleh Raja atas nasehat Perdana Menteri (pemerintah) dan sebagian yang
lain lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian. Anggota kamar
kedua (Upper House) lembaga perwakilan pada negara bersusunan federal yang
dipilih semuanya oleh rakyat melalui pemilihan umum yakni anggota Senat pada
~~
sebagian anggota kamar kedua
negara federal Amerika ~ e r i k a t . 'Selanjutnya,
(Upper House) lembaga perwakilan pada negera bersusunan federal yang dipilih
oleh Raja atas nasehat Perdana Menteri (Pemerintah) dan sebagian yang lain lagi
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian yakni anggota Dewan
IVegeri (Upper House) yang terdapat pada negara federal ~ a 1 a ~ s i aDari
. l ~ ~70
(tujuh puluh) orang anggota Dewan Negeri (Upper House) yang terdapat pada
negara federal Malaysia sebagaimana disebutkan sebelumnya, 16 (enam belas)
orang mewakili 13 (tiga belas) negaralnegeri bagian yang terdapat pada negara
federal Malaysia. Mereka dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian.
Sedangkan 44 (empat puluh empat) orang lagi dipilih oleh Raja atas nasehat
Perdana Menteri (pemerintah) dari golongan-golongan hgsiona! yang terdapat
dalarn masyarakat Malaysia.
Lernbaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) yang terdapat
pada negara-negara bersusunan federal ini pada umumnya mempunyai kategori
' 6 4 N ~ m e n ~Sinamo,
en
(2010), Op. Cit., hlm., 82 dan 139.
Ibid, hlm., 82.
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-

strong bicameralism &perti yang dianut oleh negara federal Amerika Serikat,
negara federasi Jennan dan lain-lain. Lembaga perwakilan berstruktur dua kamar
(bicameral) pada negara federal Arnerika Serikat berdasarkan kategori yang
dibuat oleh Arend Iiijphart tergolong ke dalam strong bicameralism, karena
House of Representatives sebagai kamar pertama dan Senat sebagai kamar kedua
mempunyai kekuatan konstitusional yang setara atau memiliki perbedaan
kekuatan hanya sedikit (simetris) antara satu sama lain. Di samping itu, anggota
House of Representatives dan anggota Senat sama-sama memiliki legitimasi
politik yang h a t (incongruence) karena sama-sama dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan u m ~ r n . 'Namun,
~~
sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang
terdapat pada negara federal Arnerika Serikat berdasarkan klasifikasi yang dibuat
oleh Giovani Sartori tergolong ke dalam perfect bicamerlism karena kamar
--

-

-

pertama (House o j Kepresentatives)danamar kedua (Senat) sama-sama
~ . ' ~House
~
mempunyai kewenangan setara dalam pembuatan ~ n d a n ~ - u n d a nBaik
of

Representatives maupun Senat sarna-sama memupunyai kewenangan

membentuk undang-undang, mulai mengajukan rancangan undang-undang,
membahas rancangan undang-undang dan mentetapkan rancangan undang-undang
menjadi undang-undang, kecuali rancangan undang-undang tentang anggaran
pendayatan dan belanja negara hams datang psrtana kali dari House ~f
Representatives. Setiap rancangan undang-undang baru dapat menjadi undangundang pada negara federal Amerika Serikat apabila sudah mendapat persetujuan
dari kedua kamar Kongres (House of Representatives dan Senat). Jika tidak maka

"'&end Lijphart, (1999), Loc. Cit.
Giovani Sartori, (1997), Loc. Cit.

-

--

rancangan undang-undang tersebut tidak dapat menjadi undang-undang, dan di
tandatangani oleh Presiden.

Dalarn praktek ketatanegaraan negara federal Amerika Serikat, rancangan
undang-undang bisa datang dari House of Representives, Senat atau pemerintah.
Jika rancangan undang-undang datang dari House of Representatives atau
pemerintah kemudian tidak mendapat persetujuan dari Senat maka rancangan
undang-undang tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sebaliknya, jika
rancangan undang-undang datang dari Senat atau pemerintah, kemudian ditolak
oleh House of Representatives maka rancangan undang-undang tersebut juga tidak
bisa menjadi undang-undang. Jika ha1 demikian terjadi, maka untuk
menyelesaikan perselisihan pendapat antara House of Representatives dan Senat
maka dibentuk suatu komite yang terdiri dari anggota Senat dan anggota House of
Representatives yang berhlgas untuk melakukan kompromi di antara kedua belah
pihak agar rancangan undang-undang tersebut dapat menjadi undang-undang.16'
Sama dengan lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) yang
terdapat pada negara federal Amerika Serikat. Lembaga perwakilan berstruktur
bicameral (dua kamar) yang terdapat pada negara federal Jerman juga tergolong
ke dalam kategori strong bicameralism. Menurut Arend Lijphart, Bundesrat
(Upper Home) mempunyai pengaruh kuat (strong) pada pademen bicameral
Jerman karena mempunyai kewenangan konstitusional yang sederajat atau
simetris dengan Bundestag (Lower Housei) walaupun anggotanya kurang
mempunyai legitimasi politik yang kuat karena keseluruhan anggotanya tidak
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Nomensen Sinamo, (2010), Op. Cit.,hlm., 139.

.

-di@ZiiIi da r&yat melalui pemilih-h urniirii iikiiii tetiipi se%agaimana disebutkan
sebelumnya dipilih oleh pemerintah negara bagian dari orang-orang yang
menduduki jabatan penting pada negara bagian ~ e r m a n . Begitu
' ~ ~ juga dengan
klasifikasi bikmeralisme yang dibuat oleh Giovani Sartori, lembaga perwakilan
berstruktur bicameral (dua kamar) yang terdapat pada negara federasi Jerrnan juga
tergolong ke dalam strong bicameralism. karena Bundesrat (Upper House) selain
berwenang mengajukan rancangan undang-undang juga mempunyai hak veto
terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Bundestag (Lower
~ouse).'~~
Berdasarkan uraian di atas terliha: bahwa lernbaga perwakilan dalam
negara bersusunan federal (bondsstaat) harus berstruktur bicameral (dua kamar)
karena negara federal adalah negara bersusunan jamak, terdiri dari dua negara
yakni negera federal dan negara-negara bagian yang membentuk federasi
sehingga kedaulatan pada negara federal-pun juga terbagi dua yakni kedaulatan
negara bagian dan kedaulatan negara federal. Kamar pertama (Lower House)
lembaga perwakilan berstruktur bicameral pada negara bersusunan federal
(bondsstaat) merupakan perwakilan politik (political representatives) seluruh
rakyat negara bersusunan federal, bertugas memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat negara federal, dipilih melalui pemilihan umum untuk masa
jabatan tertentu. Sebaliknya, kamar kedua (Upper House) lembaga perwakilan
berstruktur bicameral pada negara bersusunan federal (bondsstaat) merupakan
perwakilan negara-negara bagian (regional representatives) yang membentuk
Arend Lijphart, (1999), Loc. Cit.
Giovani Sartori, (1997), Loc. Cit.

fedemi b--., emgas mempqu~gjlcanaSpirasi dan kepentingan negara bagian di
tingkat nasional, anggotanya ada yang semuanya dipilih oleh rakyat negara bagian
melalui pemilihan umum seperti di negara federal Amerika, ada yang dipilih oleh
Pemerintah Negara Bagian seperti pada negara federal Jerman, dan ada pula
sebagian di antaranya dipilih oleh Dewan Penvakilan Rakyat Negara Bagian dan
sebagian yang lain lagi dipilih oleh Raja berdasarkan nasehat Perdana Menteri
(pemerintah) seperti pada negara federal Malaysia. Selanjutnya, berdasarkan
klasifikasi bicamerlisme yang dibuat oleh Arend Lijphart dan Giovani Sartori,
lembaga penvakilan bicameral (dua kamar) yang dianut oleh negara-negara
bersusunan federal pada umumnya tergolong ke dalam kategori strong
bicameralism (dua kamar sama h a t ) seperti yang terdapat pada negara federal
Amerika Serikat dan negara federal Jerman.
Berdasarkan uraian di atas, sebagai penutup sub bab ini dapat
disimpulkan bahwa struktur lembaga penvakilan pada suatu negara dipengaruhi
oleh susunan negara. Negara bersusunan federal (bondsstaat) hams memiliki
lembaga perwakilan berstruktur bicameral (dua kamar) sesuai dengan esensi dan
hakikat negara federal (bondsstaat) yakni negera bersusunan jamak, terdiri dari
negara federal dan negara-negara bagian yang mernbentuk federasi. Kamar
pertama (lower house) merupakan penvakilan politik (political representatives)
seluruh rakyat yang terdapat pada negara bersusunan federal, bertugas
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat secara nasional.
Sedangkan kamar kedua (upper house) merupakan penvakilan negara-negara

5agiai1 (Ggional

representat5es)

yang

membentuk

federasi,

bertugas

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara atau daerah bagian.
Selanjutnya, negara bersusunan kesatuan (unitary state) lebih fleksibel
dalam memilih struktur lembaga perwakilan yang ada yakni bisa lembaga
perwakilan berstruktur unicameral (satu kamar) dan bisa pula lembaga perwakilan
berstruktur bicameral (dua kamar). Namun karena negara bersusunan kesatuan
pada dasarnya adalah negara dengan sistem sentralisasi (unitary state by
centralization) maka negara bersusunan kesatuan lebih cocok merniliki lembaga
perwakilan berstruktur unicameral (satu kamar) dari pada lembaga perwakilan
berstruktur bicameral (dua kamar) karena sesuai dengm esensi dan hakikat negara
bersusunan kesatuan yakni negara bersusunan tunggal dengan satu pemerintahan
yang berdaulat yakni pemerintah pusat. Namun karena faktor kebutuhan dan
kepentingan politik, negara bersusurk kesatuan, baik dengan sistem sentralisasi
(unitary state by centralization) maupun dengan sistem desentralisasi (unitary
state by centralization) dapat membentuk lembaga perwakilan berstruktur
bicameral (dua kamar) seperti yang lazim terdapat pada negara bersusunan federal
(bondsstaat). ~ o n d i snegara
i
kesatuan yang seperti ini dapat disebut dengan teori
fleksibelitas (flexible theory). Artinya, negara bersusunan kesatuan (unitary state)
fleksibel dapat memilih salah satu dari dua model lembaga perwakilm yang ada
yakni lembaga perwakilan berstruktur unicameral (satu kamar) atau bicameral
(dua kamar), sedangkan negara bersusunan federal hams memilih lembaga
penvakilan yang berstruktur bicameral (dua kamar).

-

-

-0kh karena itu, pendapat Fred 1sjwai.g dan C.F. Strong yang

mengatakan bahwa negara bersusunan kesatuan (unitary state) adalah negara
dei~gansatu badan penvakilan'7' menjadi tidak relevan lagi karena terdapat
beberapa negara bersusunan kesatuan yang memiliki lembaga penvakilan
berstruktur bicameral (dua kamar) misalnya negara kesatuan Inggris, Belanda,
Prancis, Jepang, Thailand, Filipinan dan lain-lain. Begitu juga dengan pendapat
yang mengatakan bahwa lembaga penvakilan bicameral (dua kamar) hanya
identik dengan negara bersusunan federal juga menjadi tidak relevan lagi karena
selain negara bersusunan federal, beberapa negara bersusunan kesatuan
sebagaimana disebutkan di atas juga memiliki lembaga penvakilan berstruktur
bicameral (dua kamar).
Oleh karena itu, jika negara bersusunan kesatuan memilih lembaga
pe?walulan berstruktur bicameral seperti yang lazim terdapat pada negara-negara
federasi maka kamar pertama (lower house) lembaga penvakilan berstruktur
bicameral (dua kamar) pada negara bersusunan kesatuan merupakan penvakilan
politik (political representatives) seluruh rakyat yang terdapat pada negara
bersusunan kesatu& bersangkutan, bertugas memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan politik rakyat secara nasional. Sedangkan kamar kedua (zipper house)
ada y a n g

merupakan

penvakilan

daerah-daerah

propinsi

(regional

representatives) yang terdapat pada negara bersusunan kesatuan dan ada pula
penvakilan golongan-golongan (fungtional representatives) masyarakat yang ada
pada negara bersusunan kesatuan. Jika anggota kamar kedua merupakan

17'

Fred Isjwara, (1974), Loc. Cit.Lihat juga C.F. Strong, (1966), Loc. Cit.

p-dd-Z~~daeah-ddaei;ah

propinsi yang terdapat pada negara bersusunan

kesatuan maka kamar kedua bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
daerah yang diwakilinya. Namun jika anggota kamar kedua merupakan
perwakilan h g s i o n a l maka kamar kedua bertugas memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan golongan yang diwakilinya.

E. DPD dalam NKRI yang Demokratis
Indonesia sebagai sebuah negara demokratis memiliki lembaga
perwakilan semenjak awal kemerdekaan hingga saat ini. Narnun seiring dengan
dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, termasuk tentang ketentuan yang
mengatur lembaga perwakilan, terdapat lembaga perwakilan baru dalarn sistem
perwakilan Indonesia yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
sebagaimana di a& dalam Pasal22D UUD 1945.
DPD hadir dalam sistem ketatanegaraan NKRI masih relatif baru yakni
setelah pemilu 2004' dilaksanakan. Namun menurut Satya Arinanto, gagasan
tentang perlu atau tidaknya DPD dalam sistem ketatanegaraan NKRI sudah
berhembus sebelum pemilu

1999 dilaksanakan yakni

sebagai bentuk

penyempurnaan terhadap Utusan Daerah di MPR yang selama ini tidak
menjalankan fungsinya dengan

akibat sistem politik yang diciptakan

pemerintah kala itu.

Daerah Dalarn Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dilaksanakan oleh Sekjen MPR RI dan UNDP
di Yogyakarta, tanggal 24 Maret 2003, hlm., 1.

s e E -.-

--

gaimana diSebUEin se6elumnya, gagasan awal pernbenlukan DPD

dalam sistem ketatanegaraan NKRI, salah satunya adalah untuk merombak sistem
perwakilan Indonesia dari sistem perwakilan satu kamar (unicameral) menjadi
sistem perwakilan dua kamar (bicameral). DPR sebagai kamar pertama, -DPD
sebagai kamar kedua. Namun untuk menyebut sistem perwakilan Indonesia pasca
perubahan UUD 1945 dengan sistem perwakilan dua kamar (bicameral) masih
dipertanyakan karena sistem perwakilan dua kamar (bicameral) tidak hanya
menempatkan masing-masing kamar pada kedudukan sederajat, akan tetapi juga
memberikan fungsi setara atau hampir seimbang kepada masing-masing kamar,
baik secara politis maupun secara legislasi yang dijalankan secara sendiri-sendiri
maupun secara b e r ~ a m a a n . ' ~
Sedangkan
~
menurut UUD 1945 hasil perubahan,
DPD tidak dikontruksikan sebagai salah satu kamar di lembaga perwakilan
Indonesia. Di samping itu

jugs tidak diberi fungsi setara atau hampir setara

dengan fungsi yang dimiliki DPR.
Lemahnya DPD dibandingkan DPR dalam sistem perwakilan di NKRI
tidak hanya tercermin dari fungsi yang dimilikinya, akan tetapi juga dari aspek
jumlah anggota. Jumlah anggota DPR jauh lebih banyak dari pada jumlah anggota
DPD. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan; juml& anggota
DPR sebanyak 560 orang, sedangkan jumlah keseluruhan anggota DPD menurut
Pasal 22C ayat (2) UUD 1945, tidak boleh lebih dari 113 jumlah anggota DPR.
Jumlah anggota DPD setiap Propinsi sama tanpa memandang besar kecilnya
Keempat UUD 1945, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,
BPHN di Denpasar-Bali tanggal 14-18 Juli 2003, hlm., 10.

wilayah dEi tEpa -memaiia-fig binyak sedikitnya jumlah penduduk suatu
~ r 0 ~ i n s iBerdasarkan
.I~~
Pasal 227 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009, jumlah
anggota DPD setiap Propinsi berjumlah 4 orang. Sekarang jumlah Propinsi di

' N Y C berjumlah sebanyak 33 Propinsi. Oleh karena itu, maka jumlah anggota
DPD secara keseluruhan hanya 132 orang seperti jurnlah ahggota DPD periode
2009-2014 saat ini. Dengan demikian terlihat; jumlah anggota DPD jika
dibandingkan dengan jumlah anggota DPR sama dengan 1 : 4 (satu berbanding
empat). Konsekuensi logis dari ketidak-seimbangan jumlah anggota DPR dengan
jumlah anggota DPD dalam konteks sistem perwakilan di NKRI menyebabkan
sidang MPR bisa dimonopoli oleh DPR bahkan lebih jauh menurut Dahlau Thaib
apabila diterapkan ketentuan one man one vote (satu orang satu suara), DPR dapat
mengabaikan kehadiran DPD dalam sidang MPR. Artinya, sidang MPR tetap bisa
mengambil keputusan tanpa kehadiran d& persetujuan DPD karena jumlah
anggota DPR sudah mayoritas di M P R . ' ~ ~
Lemahnya eksistensi DPD dibandingkan DPR dalam sistem penvakilan
di NKRI membuat Sri Soemantri M., menyebut sistem penvakilan Indonesia
pasca perubahan UUD 1945 dengan nama sistem penvakilan dua kamar semu dan
di lingkungan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR dikenal dengan istilah

soft bicameralism

Namun menurut Iimly Assiddiqie, baik da!am strong

Menurut Palguna, anggota MPR Utusan Daerah Bali, pembatasan jumlah keseluruhan
anggota DPD yang tidak boleh melebihi sepertiga jumlah anggota DPR seperti yang termaktup
dalam Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 mempunyai tujuan agar dalam pengambilan keputusan
politik, di mana DPD ikut berperan serta di dalamnya, tidak terlalu didominasi oleh kepentingan
Ketatane araan Indonesia PerspektifKonstitusional, Yogyakarta, Total Media, hlrn., 142.
g'6 Sri Soemantri M, (2003), Op. Cit.,hlrn., 3.

bicameralism systemm~~piiii
daliim so$ bicameralism system, kedua k m a r
sama-sama menjalankan fungsi legislasi sebagimana mestinya. Sedangkan DPD
menurut Jimly Assiddiqie, tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi
karena DPD hanya mempuyai wewenang sebatas.mengajukan RUU tertentu dan
ikut membahas RUU tertentu bersama DPR. Sedangkan fungsi legislasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tetap berada di tangan
DPR, yang berhak memutus RUU menjaadi UU adalah D P R . ' ~Lebih
~
lanjut
Jimly Assiddiqie dan Bagir Manan menyebut sistem perwakilan Indonesia pasca
perubahan UUD 1945 dengan istilah tri-kameral ~ i s t e m . ' ~ ~
Penyebutan sistem perwakilan Indonesia dengan istilah tri-kame;-a1
system oleh Jimly Assiddiqie dan Bagir Manan di atas, didasarkan kepada dua
hal; pertama, MPR menurut UUD 1945 hasil perubahan masih mempunyai
kewenangin tersendiri yaitu; (a), menetapkan UUD dadatau mengubah UUD, (b)
melantik Presiden dan Wakil Presiden, (c) memutus usul DPR memberhentikan
Presiden d d a t a u Wakil Presiden yang telah diputus bersalah atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dadatau Wakil Presiden oleh MK (d), memilih
Wakil Presiden pengganti dari dua c a 1 0 n ' ~ a ndiusulkan
~
Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden. (e), Memilih Presiden dan Wakil Presiden
apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon
Presiden d m Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

Dalam W D 1945, Yogyakarta, FH UII Press, hlrn., 13. Bagir Manan, (2003), Op. Cit. hlrn., 55.
Jimly Asshiddiqie, (2003), Op. Cit., hlm., 8 & 10.

partai politik yarigpasangan-don-Eesjdendan Wakil Preside-~yamernaih s d a
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa
jabatannya. Kedua, UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD d m
DPRD menyebutkan; MPR mempunyai pemimpin sendiri yang berasal dari DPR
dan DPD, dipilih dari dan oleh anggota M P R , ' ~terpisah
~
dari pimpinan-DPR d m
pimpinan DPD. Kemudian, UU Nomor 27 Tahun 2009 di atas juga menyebutkan
bahwa MPR merupakan lernbaga negara1*' di samping DPR dan DPD bukan
sebagai sidang gabungan (joint session) antara DPR dan DPD.
Oleh karena itu, semenjak DPD hadir dalam sistem ketatanegaraan NKRI
berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan, sistem perwakilan Indonesia belum
dapat disebut dengan sistem perwakilan dua kamar (bicameral) karena UUD 1945
hasil perubahan tidak menempatkan DPR sebagai kamar partama dan tidak pula
-

---

menempatkan DPD sebagai-kamar kedua di lembaga perwakilan Indonesia. Akan
tetapi DPR dan DPD mempunyai kedudukan sederajat antara satu sama lain serta
mempunyai fungsi sendiri-sendiri walaupun tidak seimbang, baik di bidang
legislasi, pengawasan maupun anggaran. Atas kondisi demikian maka Abd.
Rahman tetap menyebut sistem perwakilan Indonesia pasca perubahan UUD 1945
dengan nama sistem perwakilan satu kamar (~nikameral).'~~
Mempertahankan sistem perwakilan satu kamar (unicameral) di NKRI
sejalan dengan konsep negara kesatuan (unitary state) itu sendiri karena pada
negara kesatuan (unitary state) hanya terdapat satu badan legislatif nasional yang
-

~
2

-

-

-

R

-

permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
'I Abd. Rahman, (2006), Op.Cit.,
hlm., 260.

D

kehasaannya tidak bisa d I ' b - a ~ s i ~ o l e1iin.lg2
~ ~ E Oleh karena itu, NKKI
seharusnya memang mengadopsi sistem perwakilan satu kamar (unicameral)
karena dalam sistem perwakilan satu kamar (unicameral), kekuasaan legislasi
tertinggi hanya ada pada satu badan unicameral saja yaitu majelis perwakilan

Namun demikian dapat dipahami bahwa kehadiran DPD dalam sistem
perwakilan di NKRI adalah sebagai bentuk kompromi antara konsepsi negara
kesatuan yang dianut Republik Indonesia di satu pihak dan tuntutan daerah di
pihak lain yang menginginkan adanya perwakilan daerah di tingkat nasional yang
berfbngsi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam NKRI karena
aspirasi dan kepentingan daerah selama ini cenderung diabaikan pemerintah.
Kepentingan daerah pada suatu negara dapat dipandang dari berbagai
sudut pandang. Jika negara tersebut berbentuk kesatuan, maka kepentingan daerah
sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui UU yang dibuat badan
legislatif nasional karens sebagaimana disebutkan sebelumnya, negara kesatuan
pada dasarnya adalah negara dengan satu sistem pernerintahan. Selanjutnya, jika
negara tersebut berbentuk federasi maka kepentingan daerah atau kepentingan
negara bagian ditentukan oleh negara-negara bagian yang membentuk federasi
melalui suatu perjanjian yang disebut konstitusi federasi. Oleh karena itu, untuk
menyamakan persepsi, maka yang dimaksud dengan kepentingan daerah dalam

NKRI di sini adalah semua urusan pemerintahan yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah otonom melalui UU yang dibuat pemerintah dan DPR,
Miriam Budiardjo, (2009), Op. Cit., hlm., 269.
Jimly Asshiddiqie, (1996), Op. Cit., hlm., 33-34.
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menjalankan urusan pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-danPemerintah Daerah.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulan bahwa; NKRI yang
demokratis seharusnya mengadopsi sistem perwakilan satu kamar (unicameral).
Namun karena faktor sejarah dan tuntutan daerah yang menghendaki adanya
lembaga khusus yang b e r h g s i memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah
di tingkat nasional, NKRI membentuk DPD (regional refiesentatifi yang seakanakan berkedudukan sebagai salah satu kamar di lembaga perwakilan Indonesia.
Ini menurut penulis merupakan bentuk kompromi dianutnya konsepsi negara
kesatuan oleh Republik Indonesia di satu sisi dan tuntutan daerah di sisi lain yang
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menghendaki adanya lembaga khusus yang bertugas memperj~an~kan~
aspirasi
dan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis menyimpulkan bahwa
lembaga perwakilan hanya ada dan dapat berfbngsi dengan baik pada negaranegara yang berpaham demokrasi sebagai wujud d& sistem pemerintahan
demokratis yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bentuk
lembaga perwaicilan yang lazim pada negara-negara yang berpaham demokratis
ada dua macam yakni sistem perwakilan satu kamar (unicameral) dan sistem
perwakilan dua kamar (bicameral). Masing-masing model (sistem) mempunyai
kelebihan dan sekaligus kekurangan, namun semuanya tetap menjalankan hngsi

pemilihan pejabat publik dan fungsi-riresentisil Akan tetapi -DPDyang notabenenya merupakan salah satu lembaga perwakilan dalam sistem perwakilan di
NKRI, tidak memiliki b g s i yang lazim seperti yang dimiliki oleh suatu lembaga

perwakilan dalam negara demokratis.

BABTII
KETERWAKILAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN
A. Sejarah Keterwakilan Daerah di NKRI
Sebagaimana disebutkan. sebelumnya, ketenvakilan daerah di Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah ada semenjak awal kemerdekaan
hingga saat ini karena ha1 ini diamanatkan dan diatur dalam konstitusi yang
(pernah) berlaku di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
lama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, UUD Sementara 1950
dan UUD 1945 hasil perubahan yang selanjutnya akan dibahas satu persatu di
bawah ini;

1. Periode Berlakunya UUD 1945 Lama (Tahap I)
Menurut UUD 1945 lama (asli) yang juga disebut dengan UUD
Proltlamsi, ketenvakilan daerah di ~arlemen'(MPR) diakomodasi melalui Utusan
Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (I) UUD 1945 lama
yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggotaanggota Dewan Penvakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusk dari daerahdaerah dan golongan-golongan yang ditetapkan dengan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . " ~

I

Parlemen berasal dari kata Prancis, yang berarti berbicara atau membicarakan masalah
kenegaraan. Pada awal berdirinya keanggotaan parlemen di Inggris terdiri dari raja, bangsawan,
tuan tanah dan pemuka agama. Lihat. Reinhard Bendix, (1978), King or Peoples: Power and the
Mandate to Rule, California: Los Angeles, University of Califotnia Press, hlm., 235.
2
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atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
melalui pernillhan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

-Berdasarkan ketentuan Pasal 2 a y a t ~ l J - U U D 1 9 ? 5 l - ~di
a atas terlihat
bahwa Parlemen (MPR) Indonesia terdiri dari tiga unsur yakni anggota-anggota
DPR, utusan daerah-daerah dan utusan golongan-golongan. Anggota DPR
merupakan representasi politik seluruh rakyat Indonesia, sedangkan utusan daerah
dan utusan golongan masing-masing merupakan representasi regional dan

Dimasukkannya unsur utusan daerah-daerah (regional representatives)
dan utusan golongan-golongan (fkngtional representatives) ke dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam format UUD 1945 lama, agar h4PR
benar-benar merupakan cerminan atau jelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Di
samping itu keterwakilan daerah-daerah (regional representatives) dan
ketenvakilan golongan-golongan fingsional representatives) menurut para
pendin negara (the founding fathers and mathers) Indonesia, tidak dapat
dikatakan sudah tenvakili melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).~Karena itu
menurut the foundingfathers and mathers Indonesia, mernasukkan utusan daerahdaerah (regional representatives) dan utusan golongan-golongan (fiungsional
representatives) di MPR RI mutlak diperlukan dengan maksud agar ada unsur
perwakilan yang tetap konsen memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan
daerah-d,aerah, kelompok mas'yarakat tertentu (minoritas dan ekonomi) di dalam
oleh DPR sebagai representasi dari
kepentingan nasional yang diperjuangkan

seluruh rakyat secara nasional. Dengan demikian terlihat bahwa keterwakilan
daerah (regional refresentatives) berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD
Jimly Asshiddiqie, (2004), Format Kelembagaan Negara dun Pergeseran Kekuasaan
Dalam UUD 1945, F H . UII Press, hlm., 38.

1945 lama, menyatu atau melebur ke dalam l e m 6 a g ~ f ~ ~ @ - K e g ^@'PR),~
Zra

tidak sebagai institusi sendiri dan mandiri seperti Senat di negara federal Arnerika
Serikat atau Eerste Kamer ( Upper House) di negara kesatuan Belanda.
Pada masa awal kemerdekaan, selain lembaga kepresidenan, lembagalembaga negara yang lain sebagaimana termaktub dalam ketentuan UUD 1945
lama belum dapat dibentuk, termasuk MPR sebagai wadah tempat berkumpulnya
utusan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Namun untuk kepentingan revolusi
(fisik) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda yang
ingin kembali menjajah Indonesia, semua kekuasaan dipusatkan di tangan
Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 lama yang menyatakan bahwa
"sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite
~asional."~
Sebelum Komite Nasional di atas dibentuk, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang terakhirnya pada tangg& 22
Agustus 1945 menetapkan pokok-pokok tentang Komite Nasional yang akan
dibentuk yakni; (I), Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan
pusatnya di Jakarta. (2), Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan
citalcita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia
4

Menurut format UUD 1945 lama, MPR merupakan Iembaga tertinggi negara karena

1945 lama tersebut kemudian dihapus dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 karena sudah tidak
relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

,5j-

berdasarkan kedaulatan rakyat. (3), Usaha Komite

NX3Oiil i&a&&

-(a),

menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka,

(b), mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada
segala tempat di seluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat; (c),
membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga ketentraman urnum; (d),
membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita Bangsa Indonesia dan di
daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan urnurn; (4), Komite
Nasional Pusat memimpin dalam memberi petunjuk kepada komite-komite
nasional daerah.6
Setelah ketentuan tentang pokok-pokok Komite Nasional ditetapkan oleh
PPKI, dalarn rangka menjalankan amanat Pasal IV Aturan Peralihan ULTD 1945
(lama), Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 membubarkan PPKI dan
~.
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melantik Komite Nasional Pusat (KNP) yang bertugas membantu Presiden
menjalankan kekuasaan negara sampai terbentuknya lembaga-lembaga negara
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 lama. Namun dalam perkembangakya,
berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945,
Komite Nasional Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan kekuasaan ikut
menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).~

Bintan R. Saragih, (1991), Peran DPR GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan
Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi pada Program
Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm., 78. Lihat Juga, Albert Hasibuan, (1992), Pelaksanaan Fungsi
DPR RI Periode Tahun 1977-1 982, Disertasi Pada Program Pascasajana UGM, Jogyakarta., hlrn.,
n-

riukum Tara hkpma; f h p i n c l l l i - I ,
SamtrSarui
Keputusan, dan Intruksi-Intmksi yang berkaitan dengan Pemerintahan di Daerah, Jogyakarta,
Liberty, hlrn., 24.

..

Oleh karena itu, berdasarkan Malclumat Wakil PresidaiCNoiiEX di &,
kedudukan Komite Nasional Pusat yang semula berdasarkan Pasal IV Aturan
Peralihan UUD 1945 lama bertugas membantu Presiden menyelenggarakan
kekuasaan negara, berubah menjadi badan legislaiif di mana tugas sehari-harinya
dijalankan oleh Badan ~ekerjaKNP yang menurut Eddy Punama praktis bertindak
sebagai parlemen dan bertanggungjawab kepada KNF. KNP semenjak saat itu
menurut Eddy Purnama sudah menjadi badan kenegaraan yang sejajar dengan
Presiden, tidak lagi sebagai pembantu Presiden karena KNF' bersama Presiden
melaksanakan tugas DPR dan tugas MPR yakni mernbuat undang-undang (tugas
DPR) dan menetapkan GBHN (tugas NIPR).~Jadi KNF' pada masa itu menurut
Eddy Purnama persis seperti sistem MPR yang dikehendaki oleh UUD 1945 lama,
BP-KNP bertindak sebagai DPR, sedangkan KNP bertindak sebagai M P R . ~
Akan
-

-

-

-

---

tetapi, jika dihubungkan dengan standar yang dibuat C.F strong

&kk

menentukan apakah lembaga penvakilan suatu negara itu berstruktur zrnicameral
(satu kamar) atau bicameral (dua kamar) yang meliputi aspek hngsi lembaga
perwakilan, keanggotaan lembaga perwakilan dan proses pembentukan UU di
lembaga perwakilan,10 maka lembaga perwakilan Indonesia ketika masa kerja
KNP/BP-KNP ini termasuk dalam kategori lembaga perwakilan berstruktur
unicameral (satu kamar) karena pertama, ditinjau dari aspek hngsi, fi~ngsiyang

Eddy Purnama, (2007), Negara Kedauhtan Rakyat; Anaiisis Terhadap Sistem
Pemerintahan Indonesia dun Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Jogyakarta,
Nusamedia & Imagine Press, hlrn., 149.
Ibid, hlrn., 151. Bandingkan dengan Max Boboy, (1994), DPR RI Dalam Persfektif
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Comaprative Study of Their Histoly and Existing Fonn, Sidwick & Jackson Limited, London,
hlm., 194.

dilakukari BP-KNP addah h g s i KNP sebagaimana diamanatkaii%l&maumat
Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945. Kedua, ditinjau dari aspek
keanggotaan, anggota BP-KNP berasal dari anggota KNP, artinya tidak ada
perbedaan anggota BP-KNP dan KNP kecuali masalah jurnlah. Ketiga, ditinjau
dari aspek pernbuatan UU, pembuatan UU ketika masa B P - K N P m tidak
melewati dua badan terpisah satu sama lain.
Namun berkenaan dengan itu, mengutip Ismail Suny, ada dua ha1 penting
yang hams diperhatikan jika KNP dianggap sebagai Parlemen (sementara) yakni
dasar hukum pembentukan KNP dan kekuasaan yang dimilikinya.ll Pasal 2 ayat
(1) UUD 1945 lama yang berlaku saat itu menentukan bahwa susunan dan
kedudukan DPRIMPR ditetapkan dengan UU. Oleh karena itu menurut Ismail
Suny, susunan dan kedudukan KNP setelah keluarnya Maklurnat Wakil Presiden
..

- - -

- . - .- -

Nomor X G n i g i i 16- Oktober 1945 seharusnya ditetapkan dengan ULf bleh
Presiden bersama dengan BP-KNP atau KNP. Selama UU dimaksud belum ada,
Presiden menganggap masalah itu sebagai hak prerogatifhya dan karena itu
pengaturannya melalui Peraturan Presiden. Namun kenyataan menunjukkan, baru
pada tanggal 14 April 1948 UU tentang Susunan dan Kedudukan KNP ditetapkan
yakni melalui UU Nomor 9 Tahun 1948.12Kemudian apabila ditelaah kekuasaan

KNP, kata "diserahi kekuasaan legislatif' sebagaimana terdapat dalam Maklumat
Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, dapat -menimbulkan masalah
karena kekuasaan legislatif identik dengan kekuasaan DPR yang di dalamnya
mencakup minimal tiga fungsi yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
II

I2

Ismail Suny, (1986), Pergeseran Kekuasaan Eksekutif; Aksara Baru, Jakarta, hlm., 63.
Ibid, hlm.,63.
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Oleh karena itu, h g s i KNP seharusnya mengandung tiga fbngsi iiii, n=un'
dalarn praktek m e n 4 t Ismail suny, h g s i kedua tidak dapat ditemukan karena
situasi pada saat itu mengakibatkan penyelenggara negara tidak dapat bq'alan
secara normal.13 Namun menurut hemat penulis, fungsi kedua (pengawasan)
tersebut sudah dijalankan KNP walaupun berlum maksimal karena selarna lima
tahun keberadaan KNP, KNP telah menggunakan dua kali hak interpelasi dan
mengeluarkan lima mosi14 sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan yang dilakukan Presiden.
Terlepas dari perdebatan di atas timbul pertanyaan, apakah di KNP
terdapat keterwakilan daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini kita hams melihat
kepada komposisi keanggotaan KNP pada masa itu. Menurut Bintan R. Saragih,
jumlah anggota KNP pada saat peresmian tanggal 29 Agustus 1945 berjumlah
-

.

- - ---- -

--

Gbanyik 103 orang, padahal direncanakan hanya 60 orang.15 Sedangkan me&t
Albert Hasibuan dan Max Boboy hanya berjumlah 60 orang,16 terdiri dari bekas
anggota Panitia Persiapana Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tidak menjadi
pejabat eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, tokoh-tokoh masyarakat dari
berbagai golongan dan tokoh-tokoh daerah yang tidak diragukan kemampuan dan
integritasnya yang dipandang sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia,
daerah-daerah dan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia kala

" Ibid.
l4 Selama masa jabatannya KNP menghasilkan 133 UU, 2 hak interpelasi dan 5 mosi.
Lihat Bintan R. Saragih, (199 l), OD.Cit.. hlrn.. 85.
' S ~ i n t a n ~ . ) l p L % & m , 7R
l6 Albert Hasibuan, (1992) ,..., Op. Cit., hlm., 92. Max Boboy, (1994), Op. Cit, hlrn., 47.
" Ibid, hlm., 92. lihat juga Bintan R. Saragih, (1991), Loc.. Cit., hlm., 78.

Namun dalam ~erkembangan~ya,keaggotaan KNF ini

ieldu-

mengalami tambahan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari jumlah anggota

KNP yang hadir dalam sidang KNP yang dilaksanakan di beberapa tempat seperti
terlihat dalam tabel berikut ini;
Tabel IV: 1; perkembangan Jumlah Anggota KNP
No

Masa
Sidang
1 )
I
2 1
I1
I11
3
4
IV
V
5
1 6 1 VI

Waktu Penyelenggaraan

1

29 Agustus 1945
16-17 Oktober 1945
25-27 November 1945
28 Februari s/d 3 Maret 1946
25 Februari s/d 6 Maret 1947
6-15 Desember 1949

I

Tempat

Jumlah

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Solo
Malang
Jogyakarta

103
106
132
203
407
536

(

I

Sumber: Bintan R. Saragih, (1991), Op. Cit.,hlm., 78.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jurnlah anggota KNP mengalami
tambahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Semula ketika dibentuk
-

-

p d a tanggal 29 Agustus 1945 hanya berjuilah 103 orang, kemudian mengalami
tambahan setiap tahun bahkan ada mengalami tambahan dua kali dalam setahun
dan terakhir pada tahun 1949, anggota KNP berjurnlah sebanyak 536 orang.
Bertambahnya jumlah anggota KNP ini dari waktu ke waktu karena pemerintah
dan masyarakat Indonesia menghendaki agar KNP benar-benar jelmaan dari
seluruh rakyat Indonesia seperti MPR yang dikehendaki UUD 1945 lama.
Selanjutnya, seiring dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tertanggal3
November 1945 tentang Seruan Pembentukan Partai Politik, partai politik di masa
itu tumbuh subur bak jamur di rnusim hujan sehingga Presiden Soekarno
menambah anggota KNP dari unsur partai politik, utusan daerah-daerah, utusan

Tabel N:2;
Komposisi Keanggotaan KNP Pada Tahun 1949 Berdasarkan Latar Belakang

I No 1
A

Unsur
Partai Politik

I

Jumlah (
Wakil
25 1

'

%

1

46.82

45 (8,40%)
36 (6,71%)
34 (6,34%)
32 (5,97%)
12 (2,24%)
12 (2,24%)
8 (1,49%)
1 7 8

BGolongan-golongan
1. Buruh

I

I Wakil Keturunan

88
50 (9,33%)
8(1.49%)
16 (2,99%)
8 (1.49%)
6 i1;12%j
I

1 Tidak Bemartai

16,42

.

I

1

I

10

1. Tionghua
2.Arab
3. Belanda
I

14,55
P

38 (7,09%)

Utusan Daerah
1. Sumatera
2. Kalimantan
3. Sulawesi
4. Maluku
5. Sunda Kecil

/E

I

1
2. Partai N.asiona1 Indonesia
3. Partai Sosialis
4. Partai Buruh
5. Partai Komunis Indonesia
6. Parkindo
7. Partai Katolik
8. PSI1
9. Partai Murba

D

Jumlah

6 (1,12%)
3 (0,56%)
1 (0,19%)
I

Jumlah

1

109

I

109
536

1

20.34
100

1

Sumber: Bintan R, Saragih, (1991), Op. Cit., hlm., 79.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ketenvakilan daerah dalam
sidang KNP terakhir di Jogyakarta yang berlangsung pada tanggal 6 -sld 15
Desember 1949 berjumlah sebanyak 88 orang, namun jumlah wakil dari daerah
yang satu dengan daerah yang lain berbeda dan bahkan tidak sernua daerah yang
memiliki wakil di KNP saat itu. Daerah yang mempunyai wakil di KNP saat itu

hanya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil, padahal pada
saat itu di NKRI terdapat delapan Propinsi yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa ketenvakilan daerah di NKRI pada s&t itu
bukan mewakili daerah propinsi yang ada di Indonesia tetapi merupakan wakil
dari wilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia.
Berdasarkan urain di atas terlihat bahwa pada masa berlakunya UUD
1945 lama periode I (tanggal 18 Agustus 1945 s/d tanggal 27 Desember 1949),
MPR

sebagai

wadah

tempat

berkumpulnya

utusan

daerah-daerah,

memperjuangkan aspirasi ' d m kepentingan daerah yang selaras dengan
kepentingan nasional tidak pemah terbentuk. Namun pada masa itu, unsur
keterwakilan daerah (regional representatives) sudah ada di KNP yang berfungsi
sebagai badan legislatif, menjalankan fungsi DPR-MPR membuat undang-undang
(UU) dan menetapkan GBHN, yang mana komposisi keanggotaannya berasal dari
tokoh-tokoh nasional, anggota partai politik, utusan daerah-daerah dan utusan
golongan-golongan yang tidak diragukan kemampuan dan integritasnya, dan
sekaligus dapat dipandang sebagai keterwalulan politik rakyat (political
representatives), ketenvakilan daerah-daerah (regional representatives) dan
ketenvakilan galongan-golongan vungtional reprzssntativ~s)yang ada di dalam
masyarakat Indonesia kala itu. Namun seiring dengan berlakunya Konstitusi RIS
pada tanggal 27 Desember 1949, KNP selanjutnya hanya bertugas menjadi
Parlemen (sementara) Negara Bagian Republik Indonesia Jogyakarta.

2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949
Konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai
konsekuensi logis dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di
Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sld 2 November 1949 yang
menghasilkan tiga persetujuan pokok antara delegasi Indonesia dan delegasi
Belanda yakni; (I), pembentukan negara Republik Indonesia Serikat; (2),
penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan (3), pembentukan

Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan ~e1anda.l~
NKRI yang berpusat di Jogyakarta yang nota bene-nya lebih dulu ada
dari pada Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian berdasarkan ketentuan
Pasal 2 huruf a Konstitusi RIS 1949, menjadi salah satu Negara Bagian RIS
sehingga UUD 1945 (lama) yang semula berlaku secara nasional di seluruh
wilayah Indonesia tidak berlaku lagi, akan tetapi hanya berlaku di Negara Bagian
Jogyakarta saja. Oleh karena itu, seiring dengan berubahnya susunan NKRI
menjadi RIS berdasarkan Konstitusi RIS 1949 maka dasar pembentukan badan
perwakilan di negara RIS harus pula berlandaskan kepada Konstitusi RIS 1949.
Konstitusi RIS 1949 menganut badan perwakilan berstruktur dua kamar
(bicameral) yakni DPR RIS sebagai kamar pertama dan Senat RIS sebagai kamar
keduz. DPR RIS merupakan penvakilan politik (politiccl represerrtctives) seluruh
rakyat RIS," berjumlah sebanyak 150 orang,20 namun yang hadir pada waktu pelantikan oleh Presiden Soekamo hanya i46 orang, 4 orang tidak hadir tanpa
Is

Saldi Isra, (20 1O), Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi

1

Indonesia dan terdiri dari 150 anggota...
20 Pasal98 Konstitusi RIS1949.

.

keterangan.21 Anggota DPR RIS ini menurut Konstitusi RIS 1949 hams dipilih
melalui pemilihan umum (pemilu) dari warga negara yang berusia minimal 25
tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.22Namun karena pada saat itu pemilu
belum dapat dilaksanakan maka pengisian keanggotaan DPR RIS (yang pertama)
dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPR negaraldaerah
bagian jika di negarddaerah bagian tersebut sudah ada DPR.'~ Jika di
negaraldaerah bagian tersebut tidak ada DPR maka keanggotaan DPR RIS
ditunjuk oleh masing-masing Pemerintah Negara Bagian dengan komposisi yakni;
Republik Indonesia 49 orang, Indonesia Timur 17 orang, Jawa Timur 15 orang,
Madura 5 orang, Pasundan 21 orang, Sumatera Timur 4 orang, Sumatera Selatan 4
orang, Jawa Tengah 12 orang, Bangka 2 orang, Belitung 2 orang, Riau 2 orang,
Kalimantan Barat 4 orang, Dayak Besar 2 orang, Banjar 3 orang, Kalimantan
Tenggara 2 orang dan Kalimantan Timur 2 orang.24
DPR RIS di atas mempunyai kewenangan membentuk UU bersama
pemerintah federal, namun UU yang berhubungan dengan negarddaerah bagian
hams mendapatkan persetujuan dari Senat RIS.~'Di samping itu, DPR RIS juga
memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan26 dan hngsi
anggaran yakni menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara R I S . ~ ~
Selanjutnya, Senat RIS menlpakan perwakilan .negarddaerah bagan
(regional representatives) yang terdapat pada negara RIS, yang mana berdasarkan
Edy Pumama (2007), Op. Cit.,hlrn., 156.
101 Konstitusi RIS1949.
23 Pasal 110 Konstitusi RIS 1949.

2'

22 Pasal

26
27

Lihat Pasal 120 dan 121 Konstitusi RIS 1949.
Lihat Pasal 167 dan Pasal 168 Konstitusi RIS 1949.

ketentuan Pasal2 Konstitusi RIS adalah sebanyak 16 negarddaerah bagian yakni;
(I), Negara Indonesia Timur, (2), Negara Pasundan termasuk distrik Federal
Jakarta, (3), Negara Jawa Timur, (4), Negara Madura, (5), Negara Sumatera
Timur, (6), Negara Sumatera Selatan, (7), Jawa Tengah, (8), Bangka, (9),
.

.

Belitung, (1 O), Riau, (1 I), Kalimantan Barat, (12), Dayak Besar, (13), Daerah
Banjar, (14), Kalimantan Tenggara, (15) Kalimantan Timur dan (16) daerahdaerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian.28 Masing-masing
negarddaerah bagian tersebut diwakili oleh 2 orang anggota senat2' sehingga
jumlah keseluruhan anggota Senat RIS seharusnya sebanyak 32 orang. Namun
menurut Bintan R. Saragih, jumlah anggota Senat RIS yang mengangkat sumpah
pada saat dilantik Presiden Soekarno hanya 28 orang, 4 orang lagi gaga1
mengucapkan sumpah karena tidak hadir pada saat pelantikan.30
Keanggotaan Senat RIS di atas tidak dipilih melalui pemilu, akan tetapi
ditunjuk oleh negaraldaerah bagian3l dari warga negara yang berumur minimal 30
tahun dan mempunyai hak pilih atau dengan kata lain hak pilihnya tidak sedang
dicabut oleh pengadilan32untuk masa jabatan yang tidak sebutkan secara tegas di
dalam Konstitusi RIS. Oleh karena masa jabatan anggota Senat RIS tidak
ditentukan secara tegas di dalam Konstitusi RIS maka masa jabatan anggota Senat
RIS dapat ditafsirkan tergantung kepada negaraldaerah bagian yang mengutusnysl
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 81 ayat (3) Konstitusi RIS yang menyatakan

28
29

r

Pasal2 Bagian Dua Konstitusi RIS 1949.
Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi RIS menyebutkan, Senat mewakili daerahi

31
32

d

-

Pasal8 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949.
Pasal82 Konstitusi RIS 1949.

+

.

bahwa "...daerah-daerah bagian sendiri mengadakan peraturan-peraturan yang
perlu untuk menunjuk anggota-anggota dalarn

ena at,"^^

termasuk tentang masa

jabatan anggota Senat yang merupakan perwakilan negarddaerah bagian.
Sebelum memangku jabatan, anggota Senat RIS hams mengucapkan
sumpah di hadapan Presiden atau di hadapan Ketua Senat RIS yang dikuasakan
oleh Presiden untuk

Setelah resmi dilantik, anggota Senat RIS baru dapat

menjalankan hngsinya. Senat RIS mempunyai tiga hngsi yakni hngsi legislasi,
h g s i pengawasan dan hngsi anggaran.
Pertama, hngsi legislasi yang dimiliki Senat RIS yakni mengajukan
R W kepada DPR RIS dan sekaligus berkewajiban memberitahukan R W
tersebut kepada Presiden yakni R W yang berkaitan dengan kepentingan
negarddaerah bagian serta RUU yang berkaitan dengan hubungan antara RIS
dengan negarddaerah bagian.35 Di samping berhak mengajukan RUU yang
berkaitan dengan negarddaerah bagian, Senat RIS bersama DPR RIS dan
Pemerintah RIS mempunyai kekuasaan membentuk UU yakni UU yang berkaitan
dengan kepentingan negarddaerah bagian dan UU yang berkaitan dengan
hubungan antara RIS dengan negarddaerah b a g i a r ~ . ~ ~

" Pasal8 1 ayat

(3) Konstitusi RIS 1949.
Pasal83 Konstitusi RIS 1949.
" Pasal 128 ayat (2) Konstitusi RIS menyebutkan, Senat berhak memajukan usul undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang ha1 sebagaimana disebut dalam Pasal 127 sub a.
Apabila Senat menggunakan hak ini maka ha1 itu diberitahukan serentak kepada Presiden dengan
menyampaikan salinan usul itu.
3G Pasal 127 hurua a Konstitusi RIS menyebutkan, Kekuasaan pemndang-undangan
federal sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama
34

a

-

3

bagiamya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan
daerah-daerah yang tersebut dalam Pasal2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 127 huruf a
Konstitusi RIS di atas terlihat bahwa di bidang legislasi Senat RIS hanya
berwenang membentuk UU yang berkaitan dengan kepentingan negarddaerah
bagian, mulai dari mengajukan RUU sampai menetapkan R W tersebut menjadi

W bersama DPR RIS dan Pemerintah. Dengan demikian,terlihat bahwa, dalam

ha1 pembentukan UU yang berkaitan dengan kepentingan negarddaerah bagian,
Senat RIS selaku kamar kedua tidak subordinat kepada DPR RIS sebagai kamar
pertama, bahkan Senat RIS mempunyai hak (veto) menolak RUU yang berkaitan
dengan negarddaerah bagian menjadi UU. Namun veto Senat RIS tersebut dapat
diabaikan apabila 213 anggota DPR RIS dari yang hadir dalam sidang paripurna
yang diadakan untuk itu tetap menerima atau tidak mengubah RUU itu lagi,37
maka RUU tersebut dapat disahkan oleh pemerintah menjadi W .
Namun demikian, semenjak Senat RIS dibentuk pada pertengahan
Februari 1950 hingga dibubarkan pada bulan Desember 1950, tidak ada satupun
RUU yang berkaitan dengan kepentingan negaraldaerah bagian, baik yang
diajukan oleh Senat RIS, DPR RIS maupun oleh pemerintah. Bahkan selama
periode ini tidak ada satupun UU yang dihasilkan oleh pemerintah, DPR dan
Senat RIS kecuali UU Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi RIS
menjadi Undang Undang Dasar Sernentara Republik ~ndonesia.~'

Kedua, Senat RIS benvenang melakukan pengawasan terhadap jalannya

---

pemerintahan yang dilaksanakan Dewan Menteri. DaIam me'njalankan fungsi
pengawasan tersebut Senat RIS sebagai kamar kedua dapat memanggil atau
37

129

A

Cit., hlrn., 123.
38

L J L
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Bandingkan dengan Saldi Isra, (2010), Op. Cit, hlm., 122.
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F

mengundang M e n t d e w a n Menteri untuk turut serta dalam permusyawaratan
dan memberi penerangan di d a l a ~ n n ~ Menteri
a . ~ ~ yang dipanggil dalam sidang
Senat RIS harus mernberikan keterangan sesuai dengan yang diminta kecuali
dianggap

bertentangan

dengan

kepentingan

umum

RIS.~'

Untuk

menyelenggarakan fungsi pengawasan tersebut, Senat RIS . mempunyai hak
bertanya, baik secara lisan maupun tulisan kepada Menterimewan Menteri.
Namun Senat RIS tidak mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak untuk
menyatakan mosi tak percaya kepada MenteriJDewan Menteri. Hak interpelasi?'
hak angket42 dan hak menyatakan mosi tidak percaya kepada Menterimewan
Menteri hanya dimiliki DPR RIS.
Ketiga, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang dimiliki Senat RIS tidak

begitu jelas, apakah sekedar ikut membahas ataukah benvenang menetapkan RUU
tentang APBN bersama dengan DPR RIS. Ketidak jelasan ini disebabkan karena
tidak ada satupun ketentuan Konstitusi RIS yang menyatakan Senat RIS
benvenang menetapkan APBN RIS. Narnun demikian, berdasarkan ketentuan
Pasal 168 Konstitusi RIS dapat ditafsirkan bahwa Senat mempunyai kewenangan
menetapkan APBN RIS bersama DPR RIS. Pasal 168 Konstitusi RIS menyatakan
bahwa "usul undang-undang menetapkan anggaran umum oleh pemerintah
dimzjukan kepada Dewan Penvakilan Rakyat sebelum masa yang berkenaan
sul
pengubah anggaran umum, tiap-tiap
dengan anggaran i t ~ . . . ~ ~ u undang-undang

39 Pasal96 Konstitusi

RIS 1949.
,.

0

42

43

Pasal121 Konstitusi RIS 1949.
Pasal 168 ayat (1) Konstitusi RIS 1949.

kali jika perlu diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan ~ a k ~ a t . ~ ~ s u l
undang-undang dimaksud.. .dirundingkan pula oleh Senat...45
Berdasarkan ketentuan Pasal 168 di atas kemudian dihubungkan dengan
.

.

tata cara pembuatan UU yang berkaitan dengan kepentingan negarddaerah bagian
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 127 huruf a Konstitusi RIS yakni ha&
mendapat persetujuan dari DPR RIS dan Senat RIS maka dapat disimpulkan
bahwa Senat RIS berwenang menetapkan RUU APBN menjadi UU APBN
bersama DPR RIS karena UU APBN juga berhubungan dengan kepentingan
negarafdaerah bagian.
Selain tiga fimgsi di atas, Senat RIS

juga mempunyai fkngsi

memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah. Nasehat dan
pertimbangan yang dapat diberikan Senat RIS kepada pemerintah yakni tentang
segala urusan yang dianggap penting oleh Senat. Namun nasehat yang berkaitan
dengan urusan-urusan khusus dan penting mengenai satu, beberapa atau semua
negarddaerah

bagian,

pemerintah

wajib

mendengarkannya

dan

menindaklanj~tin~a.~~
Fungsi Senat RIS di atas jika dihubungkan dengan klasifikasi
bicameralisme yang dibuat Arend Lijphart yakni bikameralisme kuat (strong
bicameralism),

bikarneralisme

sedanglcuhp

kuat

(medium-strength

bicameralism) dan bikameralisme lemah (weak b i c a ~ e r a l i s m )maka
~ ~ lembaga

perwakilan berstruktur dua kamar (bicameral) yang dianut Indonesia 'ketika
44

Pasal 168 ayat (2) Konstitusi RIS 1949.
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Arend Lijphart, (1999), Patterns of Democracy; Government Froms Performance in
Thirty-Six Countries, Yale University, New Haven and London, hlm., 2 1 1.

.

k l k y a Konstitusi RIS 1949 termasuk dalam kategori soft/weak bicameralism
dengan bentuk assymmetrical dan congruet karena kewenangan konstitusional
yang dimiliki Senat RIS sebagai kamar kedua tidak setara dengan kewenangan
yang dimiliki DPR RIS sebagai kamar kedua. Di samping itu legitimasi politik
yang dimiliki anggota Senat RIS lebih rendah dari pada legitimasi politik yang
dimiliki anggota DPR RIS karena anggota Senat RIS diangkat atau ditunjuk oleh
pemerintah negarddaerah bagian, sedangkan anggota DPR RIS yang dikehendaki
oleh Konstitusi RIS dipilih melalui pemilu. Namun jika fungsi Senat RIS di atas
dihubungkan dengan klasifikasi bicameralisme yang dibuat oleh Giovani Sartori
yakni perfect bicameralism, strong bicameralism dan weak b i c a m e r a l i ~ mmaka
,~~
lembaga penvakilan berstruktur dua kamar (bicameral) yang dianut Indonesia
ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949 termasuk dalam kategori weak
bicameralism karena Senat RIS sebagai kamar kedua tidak memiliki kewenangan
setara dengan kewenangan DPR RIS sebagai kamar pertama dalam pembentukan

uu.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ketenvakilan daerah ketika
berlakunya Konstitusi RIS 1949 diakomodasi melalui Senat RIS, yang mana
setiap negarddaerah bagian yang terdapat pada negara RIS diwakili oleh 2 orang
anggota S e n ~ ymg
t
dipilih oleh pemerintah negaratdaerah bagian dengan masa
jabatan yang juga ditentukan oleh negarddaerah bagian.
Ketenvakilan daerah melalui Senat RIS ini hanya berlangsung kurang
lebih selama delapan bulan karena rakyat negarddaerah bagian pada masa itu
48 Giovani Sartori, (1997), Comparative Constitutional Engeenering An Inquiry Into
Structure, Incentives and Outcomes, 2nded, New York University, New York, him., 184.

men&end-&ki agir bentuk negara serikat (federal) diubah menjadi Negara
~ e s a t u a n Dalam
. ~ ~ rangka untuk mernenuhi tuntutan rakyat tersebut Pemerintah
dan Parlernen RIS merubah bentuk negara RIS menjadi Negara Kesatuan
Republik hdonesia pada tanggal 15 Desember 1950 berdasarkan UU Nomor 7
Tahun 1950. Melalui UU Nomor 7 Tahun 1950 tersebut Konstitusi RIS 1949
dinyatakan tidak berlaku lagi digantikan dengan UUDS 1950. Oleh karena itu
Parlemen RIS yang tadinya berstruktur dua kamar (bicameral) diatur berdasarkan
Konstitusi RIS 1949, setelah berlakunya W D S 1950 tidak dapat dipertahankan
lagi karena bertentangan dengan UUDS 1950 yang selanjutnya akan dibahas di
bawah ini.

3. Periode Berlakunya UUDS 1950

Pengaturan lernbaga negara dalam UUDS 1950 sangat berbeda dengan
ketentuan UUD 1945 (lama) dan Konstitusi RIS 1949, salah satu di antaranya
yakni tentang lembaga perwakilan. UUDS 1950 tidak mengenal lembaga Senat
(penvakilan negaraldaerah bagian) seperti terdapat dalam ketentuan Konstitusi
RIS 1949 d k juga tidak mengenal MPR seperti diatur dalam UUD 1945 (lama).50
UUDS 1950 hanya mengatur DPR sebagai penvakilan politik seluruh rakyat
Indonesia sebagaimana diatur da!m ketenkam, Pasal 56 sld Pasal77 UUDS 1950.
Oleh karena UUDS 1950 hanya mengatur satu lembaga perwakilan yakni DPR
sebagai penvakilan politik seluruh rakyat Indonesia maka Parlemen Indonesia
49

Liiat bagian menimbang, alenia pertama UUDS 1950 berbunyi, bahwa rakyat daerahn negara repuDllK Kesatuan.
donesra lahun 1945-2000, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, hlm., 117. Lihat juga Pasal 44 Bab II UUDS 1950 tentang Alat
kelengkapan Negara.

5erdasarkan UUDS 1950 dapat dikategorikan dengan Parlemen berstruktur satu
karnar (unicameral).
Pasal 56 UUDS 1950 menyatakan, "anggota Dewan Perwakilan Rakyat
merupakan wakil seluruh rakyat ~ndonesia,~'
dipilih melalui pernilihan umum oleh
rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk

it^.'^

Namun semenjak UUDS

1950 berlaku pada tanggal 17 Desember 1949 sampai dilantiknya anggota DPR
hasil pemilu 1955 pada tanggal 1 Maret 1956, DPR yang dimaksud oleh W D S
1950 belum dapat dibentuk karena UU tentang pernilu sebagaimana diamanatkan
oleh UUDS 1950 belum dapat dibentuk pada saat itu akibat situasi politik
kenegaraan Indonesia yang tidak memungkinkan untuk

it^.'^

Oleh karena -itu, dalam rangka untuk mengantisipasi kekosongan jabatan
DPR maka Pasal 77 UUDS 1950 mengatur tentang tata cara pengisian
kelembagaan DPR sebelum DPR yang dimaksud UUDS 1950 terbentuk
berdasarkan hasil pemilu. Pasal 77 UUDS 1950 menyatakan;" ...untuk pertarna
kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan (umum,
penulis) menurut undang-undang, Dewan Penvakilan Rakyat terdiri dari Ketua,

a anggota-anggota Dewan Penvakilan Rakyat Republik
Wakil-Wakil ~ e k dan
Indonesia Serikat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Senat Republik
Indonesia Serikat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Radan Pekerja-Komite

" Pasal56 UUDS
52
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1950.

u menganut sistem pemenntahan parlementer. Ketllca uUIXTI93u

ml

berlaku, kabinet sering jatuh bangun akibat mosi tak percaya yang datang dari parlemen bahkan
ada kabinet pada masa itu umurnya kurang dari dua bulan.

Nkional Iiidonesii Pusat dan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan
Perwakilan

gun^."'^

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuaan Pasal 77 UUDS 1950 di
atas, pada tanggal 16 Agustus 1950 Presidkn Soekarno membentuk dan
meresmikan keanggotaan DPR (sementar) yang berasal dari berbagai macam
unsur sebagaimana dikehendaki Pasal77 UUDS 1950 di atas, yang menurut Eddy
Purnarna dan Bintan R. Saragih seluruhnya berjumlah 235 orang dengan
komposisi berasal dari anggota DPR RIS sebanyak 146 orang, Senat RIS 28
orang, BP-KNP 48 orang dan Dewan Pertirnbangan Agung (DPA) 13 orang.55
Sedangkan menurut sumber lain sebagaimana diungkapkan oleh Albert Hasibuan
dalam Disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Universitas Gadjah Mada
(UGM), anggota DPR (sementara) yang diresmikan oleh Presiden Soekarno saat
itu bukan sebanyak 235 orang, akan tetapi hanya 230 orang dengan komposisi
berasal dari DPR RIS sebanyak 148 orang, Senat RIS 32 orang, BP-KNP 46 orang
dan DPA 13 orang.56
Namun demikian, terlepas dari perbedaan jumlah anggota DPR
(sementara) di atas Lang pasti semenjak berlakunya UUDS 1950 sampai
dilantiknya anggota DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 1 Maret 1956,
ketenvakilan daerah di DPR (sementar) masih ada yahi

anggota DPR

(sernentara) yang berasal dari anggota Senat RIS sebanyak 28 orang dan juga dari
anggota BP-KNP sebanyak 48 orang yang mana sebagaimana disebutkan di atas

ama, QOfX j, Gp.Cir., him., i60. int tan R. Saragin, j i 9 i j, Op. Cir., nim.,
93.
-.
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Albert Hasibuan, (1992), Op. Cit., hlm., 98.

anggotahya-6eEkd -dari bekas anggota PPKI, tokoh-tokoh masyarakat daerahdaerah dan tokoh golongan-golongan yang ada dalam masyarakat saat itu.
DPR (sementar) yang dibentuk Presiden Soekarno di atas, eksis kurang
lebih selama lima tahun, kemudian bubar pada tanggal 1 Maret 1956 seiring
dengan dilantiknya anggota DPR hasil pemilu tanggal 29 september 1955, yang
mana semua anggotanya berasal dari unsur partai politik dan organisasi peserta
pemilu.57 Menurut Bintan R. Saragih, partai politik atau organisasi peserta pemilu
tahun 1955 lebih dari 40 buah, merebutkan 257 kursi DPR.~' Sedangkan menurut
Eddy Purnama memperebutkan 272 kursi D P R . ~Oleh
~ karena itu, semenjak
anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada tanggal 1 Maret 1956 hingga
keluarnya Dekrit Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 yang
menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi, keterwakilan daerah di DPR tidak ada
lagi karena semua anggota DPR masa itu berasal dari partai politik atau organisasi
peserta pemilu yang merupakan penvakilan politik seluruh rakyat Indonesia
sehingga sistem perwakilan Indonesia pada masa itu dapat disebut dengan

unicameral system.
Berdasarkan uraiai di atas terlihat bahwa keterwakilan daerah di lembaga
perwakilan Indonesia ketika berlakunya UUDS 1950 masih ada yakni dalam
rentang waktu antara tangga! 17 - 4 p s h s 1950 s/d 1 Maret 1956. N m ~ n
semenjak anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada tanggal 1 Maret 1956 oleh
Presiden Soekarno hingga UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai

57

" Bintan R.
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Saragih, (1991), Op. Cit., hlm., 98.
Eddy Purnama, (2007), Op. Cit.,hlm., 165.

konstitusi negira IndiineGa merileka berdasarkan Dekrit Presiden RI tanggal 5
Juli 1959, ketenvakilan daerah di lernbaga penvakilan Indonesia tidak ada lagi
karena pada saat itu semua anggota DPR masa itu berasal dari partai politik
sebagai konsekuensi logis dianutnya sistem perwakilan satu kamar (unicameral)
oleh UUDS 1950.

4. Periode Berlakunya UUD 1945 Lama (Tahap 11)
UUD 1945 (lama) berlaku kembali sebagai konstitusi NKRI berdasarkan
Dektrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang dimuat dalarn
Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959.~'
Dekrit Presiden tersebut lahir karena sebagian besar anggota Konstituante hasil
pemilu 1955 tidak lagi mau menghadiri sidang Konstituante sehingga Presiden
Soekarno memandang Konstituante tidak mungkin lagi dapat menjalankan
tugasnya menetapkan UUD definitif sebagaimana yang diinginkan oleh rakyat
Indonesia, akibat pertentangan dan perdebatan yang terjadi antara kelompok
nasionalis dan nasionalis Islam dalam merumuskan dasar negara pada sidang
Konstituante yang berlangsung di Kota

an dun^.^'

5%uhammad Yamin memandang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan atas dasar
hukum darurat negara. Lihat Muhammad Yarnin, Pembahasan...Op. Cit., hlm., 135 dan juga TAP
MPR(S) Nomor XXMPRSl1966. Jeniarto menyatakan, hukum darurat negara (staatnoodrecht)
terbagi dua yakni hukum darurat negara objektif (konstitusional) dan hukum darurat negara
subjektif (extra-konstitusional), R. Jeniarto, (1982), Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia,
Aksara Baru, Jakarta, hlrn., 109. Terhadap Dektrit Presiden ini, mengutif pendapat Adnan Buyung
Nasution digolongkan kepada hukum darurat negara subjektif karena penilaian negara dalam
keadaan darurat waktu itu hanya didasarkan atas penilain subjektif Presiden Soekarno semata.

Government in Indonesia; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959, alih
bahasa Silvia Tiwon, Jakarta, Grafiti.

Debit -Presiden 5 Juli 1959 tersebut berisi dua ha1 pokok yakni;
pembubaran Konstituante (sidang pembuat UUD) dan menetapkan UUD 1945
kembali lagi berlaku sebagai konstitusi NKRI menggantikan UUDS 1950 yang
dinyatakan tidak berlaku

Oleh karena itu, semenjak UUD 1945 (lama)

dinyatakan berlaku lagi sebagai konstitusi NKRI, sistern penvakilan Indonesia
harus pula mengikuti format UUD 1945 (lama) yang oleh Eddy Purnama disebut
~ Purnama menyebut sistem penvakilan Indonesia
dengan sistem M P R . ~Eddy
berdasarkan UUD 1945 lama dengan nama Sistem MPR karena keberadaan MPR
dan DPR bersifat hirarki. MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan DPR sebagai
lembaga tinggi negara. Masing-masing mempunyai tugas dan peranan yang
berbeda satu sama lain.64 Lebih lanjut Eddy Purnama mengatakan, sistem
penvakilan Indonesia menurut UUD 1945 (lama) tidak dapat disebut dengan
sistem penvakilan satu kamar (unicameral) dan tidak pula dapat disebut dengan
sistem penvakilan dua kamar (bicameral) karena dalam sistem penvakilan dua
kamar (bicameral) proses legislki dilakukan melalui dua kamar yang terpisah di
lembaga perwakilan dan masing-masing kamar memiliki kedudukan yang ~ a m a . ~ ~
Berbeda dengan Eddy Purnama di atas, Fatmawati berpendapat bahwa
sistem perwakilan berdasarkan UUD 1945 (lama) merupakan sistem penvakilan
satu setengah kznar scpcrti di Nonve@8 dan Iceland hingga tzihun 1991 karena

-

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dalam Soehino, (1983), Hukum Tata Negara; Himpunan
Peraturan Perundang-Undangan, Surat-Surat Keputusan dun Intruksi-Intruksi yang berkaitan
denzan Pemerintahan di- D
,3.
63 F;

-
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setelah MPR terbentuk baru kemudian MPR membentuk DPR yang berwenang
membentuk UU.66

Namun demikian, kalau kita hubungkan lembaga perwakilan Indonesia
menurut UUD 1945 (lama) dengan pendapat Montesquieu yang menyatakan
bahwa kekuasaan legislatif dalam arti luas adalah kekuasaan membentuk UU
termasuk membentuk UUD, sedangkan kekuasaan legislatif dalam arti sempit
adalah kewenangan membentuk U U , ~maka
~
sistem perwakilan Indonesia
menurut UUD 1945 (lama) dapat disebut dengan sistem perwakilan satu kamar
(unicameral) karena lembaga yang berwenang membentuk UU hanya satu yakni
DPR, sedangkan lembaga yang benvenang membentuk UUD adalah MPR yang
mana sebagian besar anggotanya berasal dari anggota DPR.
Begitu juga jika dihubungan dengan ukuran lembaga penvakilan
unikameral dan bicameral yang dibuat C.F.Strong, baik ditinjau dari aspek fungsi,
keanggotaaan maupun dalam aspek pembuatan UU6' maka lembaga penvakilan
Indonesia berdasarkan UUD 1945 lama merupakan lembaga penvakilan
'

berstruktur unicameral (satu kamar). Pertama, jika ditinjau dari aspek fungsi.
UUD 1945 lama sekilas tampak mengatur dua badan perwakilan secara
bersamaan yaitu DPR dan MPR. Namun antara keduanya mempunyai fungsi
sendiri-sendiri dan dijala~kafisefidiri-sendiri. Fungsi DPR yakni mernbuat UU
bersama Presiden, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,
mensahkan APBN, memilih pejabat publik tertentu, meratifikasi perjanjian
66

Fatmawati, (2010), Struktur dun Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistern

671bid.,hlm., 350.
C. F. Strong,(1966), Loc. Cit.

internasional dan l a i i i - s Z b G ~Sedangkan
~~~
MPR ketika berlakunya UUD
1945 lama mempunyai kewenangan yakni; melaksanakan kedaulatan rakyat,
membentuk UUD, menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden,
melantik d m ~nengambil sumpah Presiden dan Wakil Presiden, merninta
pertanggungjawaban dari Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
apabila diduga melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan GBHN,
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan GBHN.~' Kedua,
ditinjau dari aspek keanggotaan, terjadi peleburan anggota DPR dan MPR karena
semua anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR. Ketiga, ditinjau dari aspek
pembuatan UU, pernbuatan UU berdasarkan UUD 1945 (lama) tidak memerlukan
persetujuan dua badan penvakilan berbeda, tetapi cukup satu badan penvakilan
saja yakni DPR.
Semenjak kembali ke UUD 1945 (lama), dibubarkannya Konstituante
dan DPR hasil pemilu 1955~'hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah Orde

Bandingkan dengan Albert Hasibuan, (1992), Op. Cil, hlrn., 127-128.
Bandingkan dengan Rizi Nazriyah, (2007), MPR RI,. Kajian Terhadap Produk Hukum
clan Prospek di Masa Depan, Yogyakarta, FH LTII Press, hlm., 92-93.
7' DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden
Nomor 3 Tahun 1960 dengan pertimbangan; (I), Bahwa DPR sekarang ternyata tidak memenuhi
harapan Presiden supaya bekeja atas dasar saling membantu antara pemerintah dan DPR sesuai
dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi terpimpin dan Manipesto Politik RI tanggal 17
Agustus 1959; (2), bahwa Kejasama antara Pemerintah dan DPR yang tidak memenuhi harapan
itu terutama disebabkan oleh susunan DPR sekarang yang didasarkan atas UUDS 1950; (3), bahwa
ha1 demikian itu- menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan
keselamatan negara, Nusa dan Bangsa serta menghambat lancarnya pembangunan untuk mencapai
masyarakat adil dan makrnur. Sedangkan menurut buku Seperempat Abad DPR-RI, pembubaran
DPR hasil pemilu 1955 sebagai akibat dari perselisihan pendapat antara DPR dan Pemerintah
mengenai penetapan APBN tahun 1960 di mana pemerintah mengusulkan kenaikan anggran
69
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Sekretarian DPR GR RI, (1 97 l), Seperempat Abad Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia,
Jakarta, hlm., 234-235.

lama, pemilu untuk memilih G o t a I)-PRh@R sebagaimana dikendaki UUD
1945 (lama) tidak pernah dilaksanakan pemerintah Orde Lama. Oleh karena itu,
dalam rangka untuk

mengisi kelembagaan DPRMPR

sebagai akibat

dibubarkannya DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955, Presiden Soekarno
mern.bent.uk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) berdasarkan
Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1960 dan membentuk Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR-S) berdasarkan Penetapan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1959 yang isinya menentukan antara lain
bahwa MPRS terdiri dari anggota DPR-GR sebanyak 238 orang, utusan daerahdaerah sebanyak 94 orang dan wakil golongan karya sebanyak 200 orang yang
semuanya diangkat sendiri oleh Presiden ~ o e k a r n o Dengan
.~~
demikian terlihat
bahwa semenjak Indonesia kembali ke UUD 1945 (lama), keterwakilan daerah di
lembaga perwakilan Indonesia (MPRS) kembali ada yakni sebanyak 94 orang.
Utusan daerah-daerah sebanyak 94 orang tersebut, berasal dari 24
Propinsi yang terdapat di NKRI saat itu seperti te;dapat dalam tabel berikut ini;

72
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No.
1

I

PropinsifDaerah

Jumlah
5 orang

I Jawa Timur

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jawa Barat
Sulawesi Selatan
1 Sumatra Utara
Sumatra Selatan
Sumatra Barat
Jogyakarta .
Jakarta
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Aceh
Sulawesi Utara
Riau
Maluku
Jambi
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Irian Barat
Jumlah
Sumber; Edy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm., 178.

5 orang
5 orang
5 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
94 Orang
u

Menurut Eddy Pumama dan A.S.S., Tambunan, dari 94 orang Utusan
Daerah yang ada di MPRS di atas, yang hadir saat pelantikan hanya 90 orang, 4
orang lagi berhalangan hadir tanpa keterangan sehingga gaga1 menjadi anggota
MPRS dari unsur Utusan ~ a e r a hPenentuan
.~~
jumlah Utusan Daerah dari masingmasing propinsi di atas berdasarkan kepada jumlah penduduk propinsi yang
bersangkxtan secara pi-ooyorsional sebagaimana dijelaskan dalarn Penjelasan Pasai
2 Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa "Utusan
Daerah di MPRS adalah 5 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya
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Pengamatan dun Analisis, Sinar Harapan, Jakarta, hlrn., 46. Eddy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm.,
179.

berjumlah lebih dari 3 juta jiwa, 4 orang un&

daerah-daerih yang jumlah

penduduknya di antara 1 juta sld 3 juta jiwa dan 3 orang untuk daerah-daerah
yang jumlah penduduknya kurang dari 1 juta j i ~ a . ~ ~
Jumlah Utusan Daerah di MPRS pada masa Orde Lama di atas,
kemudian mengalami tambahan pada tahun 1963 sebanyak 26 orang sehingga
menjadi 116 orang. Namun satu tahun kemudian mengalami pengurangan
sebanyak 6 orang sehingga menjadi 110 orang.75Utusan Daerah di MPRS pada
masa Orde Lama ini, semenjak dibentuk eksis kurang lebih selama tujuh tahun
bersamaan dengan eksisnya MPR-S masa itu, melebihi kebiasaan masa jabatan
yang ditentukan oleh UU tentang susunan dan kedudukan MPR yakni lima tahun
karena pemilu untuk memilih anggota DPR/MPR definitif waktu itu belum dapat
dilaksananakan oleh pemerintah akibat pemberontak Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang dikenal dengan peristiwa G.30.SPKI dan oleh Presiden Soekarno
disebut dengan Gerakan 1 Oktober (Gestok) 1965.
Namun demikian, seiring dengan jatuhnya pekerintah Orde Lama,
naiknya pemerintah Orde Baru ke panggung kekuasaan setelah keluarnya Surat
Perintah 11 Maret (Super Semar) Tahun 1966, pemerintah Orde Barn di awal
masa kekuasaannya melakukan penataan terhadap kehidupan ketatanegraan
Tndonesia, termasuk terhadap lembaga perwakilan dengan semboyan ingin
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penataan lembaga
perwakilan ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan cara melakukan
perombakan terhadap keanggotaan MPR-S pada tahun 1966, 1967 dan 1968
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Eddy Purnama, (2007), Op. Cit.,hlrn., 205.
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termasuk terhadap Utusan Daerah yang ad2 di MPRiS sqerti terlihat dalfiin tabd

Tabel IV: 4; Jumlah Anggota MPR-S Diawal Masa ORBA

I

No I
Unsur
1. DPR GR
2. Utusan Daerah
3. Utusan Golongan
Jumlah

1' .
.

1966
242
110
190
542

1967
350
117
196
663

1978
414
117
297
828

.

1

Surnber; Edy Purnarna, (2007), Op. Cit.,hlm., 183.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Utusan Daerah di NIPR-S pada
masa awal pemerintahan Orde .Baru yakni tahun 1966 sebanyak 110 orang,
kemudian bertambah menjadi 117 orang pada tahun 1967 dan tahun 1978. Utusan
Daerah yang ada di MPR-S masa itu eksis seiring dengan eksisnya MPR-S masa
itu hingga terbentuknya DPR/MPR hasil pemilu tahun 1971.
Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua semenjak Indonesia
merdeka dan merupakan pemilu pertama semenjak Indonesia kembali ke UUD
1945 (lama). Semenjak pemilu

1971, pemerintah Orde Baru berhasil

melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai kalender pemilu nasional
yakni pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dalam rangka untuk memilih
wakil rakyat yang akan duduk di D P W R . Namun berdasarkan UU tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang dibuat Pemerintah Orde
Baru dan DPR RI masa itu misalnya UU Nomor 16 Tahun 1969 yang kemudian
diubah dengan UU Nomor 2 Tahthi 1985, Utusan Daerah yang akan duduk di
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pada dasarnya adalah untuk melakukan pernbersihan terhadap anggota DPR-GR yang berasal dari
Partai Kornunis Indonesia.

MPR RI dipilih oleh DPRD Propinsi dari pimp&-daer&

(eksekutif) dan tokoh-

tokoh masyarakat daerah propinsi bersangkutad7
Pemilihan Utusan Daerah yang akan duduk d i MPR RI oleh DPRD
Propinsi di atas dipandang A.S.S., Tambunan sebagai suatu ha1 yang wajar karena
praktek kehidupan ketatanegaraan masing-masing negara berbeda satu sama lain
misalnya Amerika Serikat dan Kanada, di mana unsur ketenvakilan daerah
(negara bagian atau propinsi) di kedua negara tersebut disebut dengan Senat.
Semua anggota Senat Amerika Serikat dipilih oleh rakyat Amerika melalui pemilu
yang diadakan untuk itu. Sebaliknya, anggota Senat Kanada sebagian ada yang
dipilih oleh rakyat Kanada melalui pemilu dan sebagian yang lain ada pula dipilih
melalui mekanisme pengangkatan.78 Sedangkan anggota Senat Prancis dan
anggota Eerste Kamer (Upper House) di Belanda dipilih oleh Dewan (Perwakilan
~ a k ~Daerah)
at
Propinsi sebagaimana akan diuaraikan di bawah nanti.
Tidak jauh

berbeda dengan A.S.S Tambunan, Eddy Purnama

memandang bahwa pemilihan Utusan Daerah MPR RI oleh DPRD Propinsi
bukanlah sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan jiwa dan semangat
UUD 1945 (lama) karena utusan daerah bukanlah utusan organisasi golongangolongan. Karena utusan daerah bukan utusan organisasi golongan-golongan yang
'

ada dalam masyarakat maka perni!ihan utusan daerah tidzk mungkin Oilakuka;;
melalui pemilihan secara organis tetapi dapat diserahkan kepada daerah

-

-

77
78

-

A.S.S. Tambunan, ( 1 99 l), Op. Cit., hlm., 48.
Ibid,hlm., 42.

-

bersangkutan atau mdalui pemilihan bertingkat sebagaiii6a-diiii-an oieh
DPRD ~ r o ~ i n s i . ~ ~
Setiap daerah propinsi di NKRI mempunyai utusan daerah yang duduk di
MPR RI. Narnum jurnlah utusan daerah masing-masing propinsi berbeda satu
..

sama lain, ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk propinsi
atau daerah tingkat I bersangkutan. Bagi daerah Tingkat I Propinsi yang memiliki
penduduk di bawah 1 juta jiwa diberi jatah 4 orang utusan daerah, propinsi yang
berpenduduk antara 1 sld 5 juta jiwa diberikan jatah 5 orang utusan daerah,
propinsi yang berpenduduk 5 sld 10 juta jiwa diberikan jatah 6 orang utusan
daerah, propinsi yang berpenduduk di atas 10 sld 15 juta jiwa diberikan jatah 7
orang utusan daerah, dan bagi daerah propinsi yang berpenduduk di atas 25 juta
jiwa diberi jatah kursi utusan daerah sebanyak 8 orang.*'
Oleh karena penentuan jumlah utusan daerah yang akan duduk di MPR
RI berdasarkan kepada jurnlah penduduk masing-masing propinsi secara
proporsional maka jumlah anggota MPR RI dari unsur utusan daerah selalu
mengalami peningkatan dalam setiap lima tahun sekali seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. ]\Jarnun setelah Orde Baru turun dari
tampuk kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun
1999 tentang Susunan dan Kedudukzr MPR, DPR d m DPRD, penetapan jumlah
utusan daerah yang akan duduk di MPR RI tidak lagi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk propinsi bersangkutan, akan tetapi berdasarkan
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Eddy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm., 186-187. Pemilihan bertingkat yakni dalam
n P Rn

Pasal8 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1969 yang kemudian diubah dengan UU Nomor
2 Tahun 1985.

kepada prinsip ketenvakilan tefitorial yang mana setiap Daei-ah TkjjE5tT Prop-Eii
mempunyai jumlah wakil yang sama yakni sebanyak 5 orang tanpa melihat
jumlah penduduk dan luas wilayah propinsi bersangkutan, sehingga utusan daerah
MPR RI pada periode 1999-2004 mengalami penurunan yakni hanya 135 orang
dari 27 Propinsi yang adadi NKRI saat itu.
Pengurangan jumlah utusan daerah di MPR RI pada masa awal reformasi
di atas, terjadi sebagai konsekuensi logis dari pengurangan jumlah anggota MPR
RI yang diinginkan oleh pembentuk UU,yang mana sebelumnya berjumlah 1.000
orang pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi 700 orang pada awal masa
reformasi. Perkembangan jurnlah utusan daerah di MPR RI pada masa
pemerintahan Orde Baru dan awal masa reformasi dapat dilihat dalam tabel
berikut ini;
Tabel IV: 5 ; Jurnlah Utusan Daerah MPR Masa ORBA dan Awal Reformasi

I No I
4.

Periode
1972 s/d 1977
1977 s/d 1982
1982 s/d 1987
1987 s/d 1992

Jumlah
130 orang
139 orane
140 orang
147 orang

6.
7.

1997 s/d 1999
1999 s/d 2004

149 orang
135 orang

1.
2.
3.

Sumber; A.S.S. Tambunan, (1991), Op. Cit.,hlm., 52.

Utusan daerah yang ada di MPR KI pada masa Pemerintahan Orde Baru
di atas cukup banyak dan signifikan dari waktu ke waktu yakni hampir 15% dari
total jumlah anggota MPR RI. Jika mereka mempunyai tekad ingin
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional, mereka
-

-

-

p
,
(2007).
Op.,
Cit.,
hlm.,
194
clan
http://www.indonesiaindonesia.com.,
http://www.~inihub
diakse; tanggal 14 Agustus 20 10.

.erg.,

dan

pasti dapat mempengaruhi anggota MPR ~1.lainnya.Narnun yang tejiidi justru
sebaliknya, utusan daerah yang ada di MPR RI pada masa itu tidak dapat berbuat
banyak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya di
tingkat nasional karena sistem politik yang diciptakan pernerintah Orde Baru kala
itu yakni; pertama, membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan
anggota MPR dari unsur utusan daerah diisi oleh elemen eksekutif yang ada di
daerah, misalnya Gubernur, Panglima Kodam, Kepala Kepolisian Daerah, Rektor
Universitas Negeri dan lain ~ e b a ~ a i n ~ aKedua,
.'~
memberikan kewenangan
pemilihan utusan daerah yang akan duduk di MPR kepada DPRD ~ r o ~ i n s i ~ ~ ~ a n ~
nota bene-nya berasal dari partai politik sehingga partai politik tertentu yang
menguasai mayoritas kursi DPRD Propinsi dapat menyelundupkan (memilih)
kader mereka yang gaga1 mendapatkan suara dalam pemilu terdahulu menjadi
anggota MPR melalui utusan daerah.
Konsekuensi logis dari sistem politik yang diciptakan Pemerintah Orde
Baru di atas, utusan daerah yang ada di MPR RI yang tadinya dipilih oleh DPRD
Propinsi cenderung memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik parpol dan
kelompok masyarakat tertentu dari pada memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah yang mereka wakili sehingga kepentingan daerah terabaikan
dalam panggung politik ~asiona!. Ketika kepentingan daerah terabaikan dalam
panggung politik nasional, daerah merasa pemerintah pusat bertindak tidak adil
sehingga timbul ancaman terhadap integrasi bangsa dari beberapa daerah di
82
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Daerah dipilih oleh DPRD tingkat I."

Indonesia seperti yang pernah dilakukan oleh Aceh, Irian Jaya, Riau- dan
Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu yang lalu.
Dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa dan meningkatkan peran
serta daerah dalam menentukan arah kebijakan politik nasional di masa
mendatang maka timbul gagasan meningkatkan status utusan daerah di MPR RI
menjadi lembaga tersendiri sebagai salah satu kamar di parlemen (MPR)
Indonesia yang befingsi sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional yaitu; kepentingan daerah yang selaras
dengan kepentingan nasional. Gagasan ini kemudian diamini oleh MPR RI pada
tahun 200i dan 2002 melalui proses perubahan ketiga dan perubahan keempat
UUD 1945 yang kemudian akan dibahas lebih lanjut di bawah nanti.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa semenjak awal kemerdekaan,
hingga saat ini ketenvakilan daerah (regional representatives) di lembaga
penvakilan Indonesia selalu ada dan mendapat tempat kecuali dalam rentang
waktu antara 1 Maret 1956 sampai 5 Juli 1959 ketika UUDS 1950 berlaku. Pada
saat berlakunya UUD 1945 tahap I, keterwakilan daerah diakomodasi melalui
keanggotaan KNP yang mana sebagian anggotanya berasal dari tokoh-tokoh
masyarakat yang ada di daerah. Sedangkan ketika berlakunya Konstitusi RIS
1949, ketenvakilan daerah diakomodasi rnelalui Senat RIS yang merupakan salah
satu kamar di lembaga penvakilan, bahkan ketika berlakunya-UUDS 1950 yang
menganut lembaga p'krwakilan berstruktur unicameral (satu kamar), ketenvakilan
daerah masih ada yakni dari unsur Senat RIS sampai dilantiknya DPR hasil
1955 dxgahmm d i l M i UUDS 1059. K

e

u

n

t

kembali ke UUD 1945 yang dikenal dengan masa berlakunya UUD 1945 t&apIKketenvakilan daerah diakomodasi melalui utusan daerah di MPR RI sampai
terbentuknya DPD berdasarkan hasil perubahan UUD 1945.

B. Sejarah Pembentukan DPD dalam NKRZ
Menurut Satya Arinanto, gagasan tentang perlu atau tidaknya DPD dalam
sistem ketatanegaraan NKRI

sudah berhembus sebelum pemilu

1999

dilaksanakan, sebagai bentuk penyempumaan terhadap utusan daerah di MPR RI
yang selama ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik.84Kemudian gagasan
tersebut semakin lama semakin berkembang dan mencapai puncaknya pada saat
proses perubahan UUD 1945 berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001 dan
2002.'~ Dalam

proses perubahan UUD 1945, timbul gagasan agar sistem

penvakilan di N K ~ diubah
I
dari sistem penvakilan satu karnar (unicameral)
menjadi sistem penvakilan dua kamar (bicameral) dengan cara meningkatkan
status utusan daerah yang ada di MPR RI menjadi institusi tersendiri, sejajar
dengan institusi DPR, dalam rangka untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional karena kepentingan daerah selama ini
diabaikan oleh pemerintah pusat sebagai akibat dari sistem politik yang diciptakan
oleh pemerintah sebagaimana disebutkan sebel~m~lya.Sedangkan utusm
golongan-golongan di MPR RI, terkait dengan praktek politik pemerintah
yang

s4
Satya Arianto, (2003), Dewan Penvakilan Daerah dan Mekanisme Kerja
Intelektualnya, Makalah disampaikan dalam seminar,"Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan
- dllaksanakan
.
Daerah dalam Sisten Ketatanegaraan Indonesia,
nle.hR R I dnn TTNnPi
9,

1

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat, Sekjen MPR RI, (2007), hlm., vii.

cenderung mengangkat utusan golongan d-ari karif karabat dan orang-orang y a a
pro-terhadap kepentingan politiknya, diusulkan untuk dihapuskan. Di samping itu
menurut Moh. Mahhd MD, konsep golongan selama ini sangat kabur dan selalu
menimbulkan manipulasi dan kericuhan politik,86 tidak sejalan dengan apa yang
.

.

dimaksud oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (lama) yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan utusan golongan-golongan adalah utusan badanbadan seperti koperasi, serikat pekerja dan badan kolektif l a i n x ~ ~ a . ~ ~
Mengutif pendapat Slamet Effendy Yusuf, ada tiga asurnsi dasar
perlunya keterwakilan daerah (regional representatives) dipertahankan di
lembaga perwakilan Indonesia menuju lembaga perwakilan berstruktur bicameral
yakni; pertama, agar ada keterkaitan kultural, historis, ekonomis dan politis antara
penduduk dengan ruang atau wilayahldaerah. Kedua, untuk menciptakan
mekanisme cheks and balences dan menghindarkan diri dari kesewenangwenangan salah satu lembaga (kamar) perwakilan. Ketiga, untuk menghindari
adanya monopoli dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga UU
yang dihasilkan oleh lembaga legislatif menjadi lebih baik dan ~ e m ~ u r n a . ~ ~
Gagasan perubahan sistem perwakilan di NKRI dari sistem perwakilan
satu kamar (unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral) di
atas, pada awalnya di sambut baik oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR RI

86 Moh. Mahfud MD, (2003), Demokrasi dan Konstifusi di Indonesia; Studi tentang
lnferaksi Polifik dan Kehidupan Ketalanegaraan, Renike Cipta, Jakarta, hlm., 154.
87 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 ini dinyatakan tidak
berlaku lagi, selain karena tidak lazim, Pasal I1 Aturan Tambahan UUD 1945 Hasil Perubahan
menyebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal, tidak termasuk
penielasan.
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dalam Bikameralisme dan Perubahan Konstitusi, kerjasama antara National Democratic Institute
For Internastional Affairs dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, hlm., 17.

sebagaimiia tergambar dalam pandangan umum fi-aJssi-fiaksi MPR RI yang
disampaikan pada rapat Paripurna ke 5 MPR RI tanggal 4 Novemver 2001 ketika
menanggapi hasil kerja Badan Pekerja (BP) MPR RI. Dari sebelas fiaksi yang ada
di MPR RI saat itu, tujuh di antaranya secara tegas menyatakan setuju meiubah
sistem penvakil& di NKRI dari sistem penvakilan satu karnar (unicameral)
menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) di antaranya yakni;
Fraksi Partai Dernokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), Fraksi Kesatuan Kebangsaan
Indonesia (F-KKI), Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), Fraksi Kebangkitan
Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai
Golkar (F-PG) dan Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia Perjuanagn (F-PDP).
Sedangkan tiga fkaksi lainnya yakni Faksi Daulatul Ummah (F-DU), Fraksi
TNIPolri dan Fraksi Reformasi tidak menyatakan sikapnya dengan tegas dan
hanya satu fiaksi yakni Fraksi Utusan Golongan (F-UG) yang secara tegas
menolak gagasan melakukan perubahan terhadap sistem penvakilan di NKRI dari
sistem perwakilan satu karnar (unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar
(bicamerao. F-UG MPR RI saat itu tetap ingin mempertahankan sistem
perwakilan Indonesia sebagaimana terdapat dalam format UUD 1945 lama.89
Sikap Fraksi-Fraksi MPR RI yang setuju atau paling tidak, tidak menolak

-nagasan perubahan sistem perwakilan di NJLRI dari sistem penvakil& satu kaxar
(unicameraZ) menjadi sistem penvakilan dua kamar (bicameraZ) dapat dilihat
sebagai berikut;
. .

Penolakan F.UG b
e
r
d
a
s
. . . ul
waiar karena i
j
i
~
perwakilan dua kamar eksistensi utusan golongan di MPR RI akan dihapus. Setiap orang pasti
tidak rela eksistensinya dihapuskan.

Pertama, F-PDKB melalui juru bicaranya K. Tunggul Sirait menyatakin;
"....sesuai prinsip cheks and balences MPR terdiri dari Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, MPR berkenan
membuat dan mengubah UUD serta melantik Presiden dan Wakil
preside^, dalam pembuatan UU DPR membahas R W bersama-sama
presiden dan Dewan Perwakilan ~ a e r a h . " ~ '
Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa F-PDKB menghendaki
lembaga perwakilan di NKRI terdiri dari dua kamar yang h a t (strong
bicameralism) yakni DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua.
Dalam pembuatan W, DPR sebagai kamar pertama harus membahas RUU
bersama-sama Presiden dan DPD sebagai kamar kedua.
Kedua, F-PBB melalui juru bicaranya Mochtar Naim berpendapat;
"...susunan MPR yang diharapkan ke depan adalah MPR yang bicameral
yang terdiri dari DPR dan DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat. MPR
adalah sebuah majelis yang merupakan sidang bersama antara DPR dan
DPD dan tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki
supreme power...^^^ adalah sebuah dewan yang merepresentasikan
aspirasi dan kepentingan daerah dan memiliki kewenangan yang
signifikan bagi kepentingan daerah untuk ikut membahas dan mengawasi
berbagai undang-undang yang menyangkut daerah...kewenangan yang
demikian memberikan posisi dan kedudukan yang penting bagi,dewan ini
untuk menentukan kebijakan-kebijakan nasional yang terkait secara
langsung dengan kepentingan-kepentingan daerah.91
Berdasarkan kutipan tersebut terlihat F-PBB juga menghendaki sistem
perwakilan di NKRI adalah sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang terdiri
dari DPR dan DPD yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. DPR
sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua. DPD sebagai kamar kedua
hams diberi fungsi yang h a t atau signifikan, khususnya yang berkaitan dengan

,

..
Sekretariat Jenderal MPR RI. (2001), Buku ke 3 J h d
tannaal3
] November
o s/d 8 N
hlm., 79.
Ibid, hlm., 103-104.

?

%@entirigan daerah. Dengan dernikian, sistem perwakilan dua kamar (bicameraT)
yang diinginkan F-PBB di NKRI yakni soft bicameralism.
Ketiga, F-KKI melalui juru bicaranya Massardy Kaphad menyampaikan;

". ..mengenai susunan dan fungsi MPR apakah policameral atau

.

bicamerrtl perlu dikaji lebih mendalarn...setislp sistem mempunyai ha1
yang disebut unsur pandangan sistemik sehingga rencana perubahan dari
unicameral menjadi bicameral 'harus tersusurl secara sistemik dengan
semua pasal atau ha1 lain yang terbaik..."92
Pandangan F-KKI di atas memang tidak secara tegas menyatakan
dukungannya terhadap gagasan perubahan sistem perwakilan di NKRI dari sistem
perwakilan satu kamar (unicameral) menjadi sistem perwalulan dua kamar
(bicameral), akan tetapi F-KKI juga tidak menolak gagasan tersebut. Selanjutnya
F-KKI meminta agar perubahan sistem perwakilan di NKRI dari sistem
perwakilan satu kamar (unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar
(bicameral) disusun secara sistematis agar tidak terjadi pertentangan antara pasalpasal UUD 1945.
Keempat, F-KB melalui juru bicaranya Syaref Alaydarus menyatakan;
"...melalui parlemen bicameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh rakyat
berdasarkan kedaulatan yang ada padanya, dapat diharapkan terjadi
keseimbangan berdasarkan kesamaan legitimasi.. .kedudukan MPR tidak
lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai joint
session...antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan
Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang memerlukan
finalisasi berupa penetapan yaitu menetapkan UU yang belum dapat
disepakati oleh salah satu (kamar, penulis) DPR atau DPD ...,993
Kutipan di atas menunjukkan F-KE3' menghendaki sistem perwakilan
yang akan dibentuk di NKRI adalah sistem perwakilan dua kamar yang kuat
Ibid, hlm., 92.
9 3 ~ b i dhlm.,
, 170-171.
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-

(strong bicameralism) dengan bentuk simetrical d8n incongruence. Disebut

demikian karena F-IU3 menghendaki lembaga p~rwakil& yang akan dibentuk
terdiri dari DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua, masingmasing mempunyai fungsi yang sama dalam proses pembuatan UU. Di samping
itu, F-IU3 menghendaki agar anggota kedua kamar dipilih oleh rakyat melalui
pemilu. Kelembagaan MPR tetap masih diperlukan b e h g s i sebagai joint session
antara DPR dan DPD misalnya dalam menetapkan UU yang belum dapat
disepakati oleh salah satu kamar lembaga perwakilan.
Kelima, F-PPP melalui juru bicaranya Nurdahri Ibrahim Naim

menyatakan;
"...jika kita hendak mengwujudkan keinginan masyarakat untuk lebih
memperjelas mekanisme c h e h and balences yang mencerminkan
keterwakilan politik dan wilayah melalui sistem parlemen
bicameral ...mau tidak mau hams dilakukan perubahan ...bentuk
majelis...dari bentuk sekarang menjadi institusi yang mempertemukan
lembaga negara DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat di
daerah pemilihannya m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ~ ~
Kutipan di atas menunjukkan, F-PPP tidak menolak gagasan perubahan
sistem perwakilan di NKRI dari sistem perwakilan satu kamar (unicameral)
menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicamera). Selanjutnya F-PPP berpendapat
jika hendak memperjelas mekanisme cheks and balences yang mencerminkan
keterwakilan politik (political representatives) dan ket,erwakilan wilayah
(regional representatives) melalui sistem parlemen bicameral harus dilakukan

perubahan terhadap MPR menjadi institusi yang dapat mempertemukan DPR

94 Ibid,

hlm., 183.

sebagai k m a r pe&ama daii DPD sebagai kamar kedua yang anggotariya dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Keenam, F-PG melalui juru bicaranya Baiq Isvie Rufaeda menyatakan;
"...sistem parlemen yang baik yang sungguh-sungguh dapat menjamin
prinsip kedaulatan dan menjamin adanya khawatiran yang merata dan
mencerminkan keberagaman adalah sistem dua kamar yang anggotanya
dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia di masa mendatang hams
memiliki sistem ini. Fraksi Partai Golkar mengusulkan sistem ini karena
demokrasi demikian akan memberi makna bukan saja kepada perwakilan
politik tetapi juga pada perwakilan yang memberdayakan
daerah...ketidakadilan yang selama ini dirasakan daerah antara lain
(disebabkan, penulis) kurangnya terwakili daerah (dalam, penulis) proses
pengambilan keputusan di tingkat nasional...
7995

Kutipan di atas menunjukkan F-PG menghendaki sistem perwakilan di
NKRI adalah sistem perwakilan dua kamar (bicameral). Sistem ini menurut FPG merupakan sistem yang paling baik karena dapat menjarnin prinsip
kedaulatan dan menjamin adanya khawatiran yang merata dan mencerminkan
keberagaman yang terdapat di NKRI.
Ketujuh,

F-PDIP

melalui

juru

bicaranya

Pataniari

Siahaan

menyampaikan;
"...Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tuhan Yang Maha Esa
mengaruniakan kepada kita masyarakat yang amat majemuk yang
mendiami sebuah kepulauan yang luas dengan aneka potensi yang sangat
besar yang amatlah penting bagi kemajuan Bangsa Indonesia apabila
keanekaragaman Indonesia yang amat potensial itu tenvakili dan
dilibatkan secara tepat dalam proses pengambilan keputusan penting di
negeri ini. Untuk itu, Fraksi PIDP menghendaki adanya Dewan
Perwakilan Daerah yang menjadi wadah keterlibatan bermakna hasil
potensi masyarakat majernuk Indonesia dalam proses politik nasional,
khususnya mengenai pengembangan otonomi, hubungan kewenangan
pusat dan daerah, penyusunan APBN dan sebagainya. Anggota DPR dan
DPD merupakan anggota MPR yang mempunyai kewenangankewenangan yang amat penting dan tinggi dalam sistem ketatmqpasn.
" Ibid, hlm.,

199.

Untuk itu, kii-anya anggofa DPD meskipun dari calon perorangan dengan
latar belakang keanekaragaman potensi daerah dan golongan-golongan
dalam masyarakat yang diusulkan baik dari contoh masyarakat maupun
oleh partai politik peserta pemilu. PDIP berkeinginan keberadaan
DPD...dapat memantapkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang arnat
majemuk ini dalam wadah negara persatuan Republik Indonesia sesuai
dengan pesan Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah upaya keras
membangun dan memajukan bangsa...,796
Kutipan di atas menunjukkan bahwa sikaf F-PDIP tidak menolak
gagasan perubahan sistem penvakilan di NKRI dari sistem penvakilan satu kamar
(unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral). Namun, sistem

perwakilan dua kamar yang dikehendaki F-PDIP yakni sistem dua kamar yang
soft bicameralism karena DPD yang dikehendaki F-PDIP adalah DPD yang

berfungsi sebagai wadah keterlibatan masyarakat majemuk Indonesia dalam
proses politik nasional, khususnya mengenai pengembangan otonomi, hubungan
kewenangan pusat dan daerah, penyusunan APBN dan sebagainya. Keberadaan
DPD menurut F-PDIP dapat memantapkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang
amat majemuk dalam wadah negara persatuan Republik Indonesia sesuai pesanBhinneka Tunggal Ika.

Sebaliknya, Fraksi MPR RI yang menolak gagasan perubahan sistem
perwakilan di hTKRI dari sistem perwakilan satu kamar (unicameral) menjadi
sistem perwakilan dua kamar (bicameral) datang dari F-UG. F-UG tetap ingin
mempertahankan format lembaga perwakilan Indonesia sebagaimana terdapat
dalam UUD 1945 lama. Hal ini tercermin dari pandangan F.UG sebagaimana
disampaikan oleh juru bicanya Sulasmi Bobon Tabroni yakni;

96

Ibid, hlm., 121.

"... Fasi

Utusan Golongan memandang perlu memantapkan keberadaan
lembaga negara MPR yang oleh pendiri Republik dipandang sebagai
penjelmaan dari seluruh rakyat, suatu khususan-khususan sistem
kenegaraan Indonesia. Oleh karena itu Fraksi Utusan Golongan
mengajak seluruh (anggota, penulis) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang terhormat untuk tetap mempertahankan MPR
sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menetapkan dan
rnengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan atau ikut serta dalam
proses penyusunan kesahan dari GBHN yang diajukan oleh Presiden
terpilih, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden jika pemilihan
Presiden secara langsung tidak memperoleh suara yang dipersyaratkan.
Dalam kedudukan dan peran MPR RI yang demikian penting dan
mendasar itu, lembaga negara yang wewenangnya diatur dalam UndangUndang Dasar, keanggotaannya tidak cukup hanya terdiri dari wakilwakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan urnurn seperti DPR, tetapi
juga perlu menyertakan utusan golongan yaitu mewakili golongangolongan masyarakat yang memiliki aspirasi yang spesifik dan
keberadaannya sangat mempengaruhi corak kehidupan masyarakat serta
aspirasinya harus lebit diperhitungkan dalam menyusun dan menetapkan
Haluan Negara dalam Garis Besar...,397
Keinginan F-UG tetap mempertahankan format lembaga penvakilan

r

Indonesja seperti terdapat dalam UUD 1945 lama merupakan suatu ha1 yang wajar

1

karena terkait kepentingan politik eksistensi utusan golongan di MPR RI. Jika

I

sistem penvakilan di NKRI diubah dari sistem perwakilan satu kamar

1

(unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral) maka mau tidak

I

mau keberadaan utusan golongan di MPR RI harus dihapuskan sesuai dengan

1
1
1

dinarnika keinginan masyarakat Indonesia yang berkembang saat itu.

I

sebagaimana tergambar dalam pandangan umumnya berikut ini;

Selanjutnya dari sebelas fiaksi yang ada di MPR RI saat itu, tiga fiaksi
yakni Fraksi Reformasi, Fraksi TNIPolri dan F-PDU tidak menyatakan sikapnya

1
1

Fraksi TNWolri melalui juru bicaranya Paiman menyatakan;

97 Ibid,
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"...Patla SidE~gTahunan MPR RI tahun 2001 ini perbbbahahan
UUD 1945
difokuskan pada hal-ha1 yang berkenaan dengan MPR, pemilihan
Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman.
Kita pahami bersama apapun perubahan yang dilakukan akan
menimbulkan dampak terhadap dinmika kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar dampak
apapun yang berkembang nantinya harus tetap menjamin kedaulatan
serta keutuhan NKRI. Oleh karena formulasi perubahe apapun tetap
menghormati nilai-nilai pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan
para pemimpin pendahulu kita waktu penyusunan UUD 1945 sekaligus
mewaspadai keterkaitan dengan realitas keadaan dan dinamika bangsa
dan negara...,998
Selanjutnya F-PDU
menyatakan; "...tidak

melalui juru

bicaranya Hartono Mardjono

ada tanggapan tentang Dewan Perwakilan Daerah,

menunggu diadakan pembahasan oleh MPR dalam komisi..." Sedangkan Fraksi
Reformasi melalui juru bicaranya T.B., Soemandjaja S.D., mengusulkan untuk
membahas perubahan ketiga UUD IVegara RI Tahun 1945 dalam rapat komisi
majelis dan membuat keputusan mengenai pasal-pasal yang dapat disepakati
bersama dalam sidang tahunan majelis ini ..."
Setelah semua Fraksi menyampaikan pandangan umum atas kerja BPMPR di atas, atas saran Fraksi Reformasi, pembahasan perubahan tentang MPR,
DPD dan lain sebagainya, kemudian dilanjutkan dalam sidang komisi yang dalam
ha1 ini ditangani oleh Komisi A MPR RI yang terdiri dari 162 orang anggota yang
mencerminkan perimbangan fiaksi-fi-aksidalam MPR RI secara proporsional.'OO

hlm., 108-109.
hlm., 159-160.
loo Komposisi Anggota Kornisi A MPR RI saat itu yakni; PDIP 42 orang, Partai Golkar
7
1 lnranp. TNlIPolri I 1
43 orang, Utusan Golongan 16 orang. PPP 15 ormg,lKEL+Ref
98 Ibid,
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Demokrasi Kasih Bangsa 1 orang. Reni Dwi Pumomowati, (2005), Implementasi Sistem
Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm., 189.

berkaitan dengan DPD yakni; pertama, pendapat yang menginginkan DPD
mempunyai fungsi yang kuat (strong bicameralism) dalam ha1 ini dipelopori F-PG
dm lain-lain. Kedua, pendapat yang tidak menginginkan atau menolak

bikameralisme yang dipelopori F-UG kemudian diikuti F-PDIP karena F-PDIP
menilai bicameralime bertentangan dengan konsep negara kesatuan dan ketiga,
pendapat yang menginginkan bikameral lemah (soft bicameralism) dalam ha1 ini
dipelopori F-PPP."'
Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan dan perdebatan yang dot,
akhirnya Komisi A MPR-RI menghcsilkan kesepakatan y a h i menerima
kehadiran DPD dalam sistem perwakilan di NKRI sebagai bentuk kompromi
antara pihak yang menghendaki sistem perwakilan dua kamar yang sama kuat
(strong bicameralism) di satu sisi yang dipelopori F-PG dan lain-lain dan pihak
yang tidak menginginkan sistem perwakilan dua kamar (bicameral) dipihak lain
'yang dipelopori F-PDIP dan F-UG. Hasil kesepakatan Fraksi-fiaksi MPRI RI
yang ada di Komisi A tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan PasalPasal UUD 1945 yang mengatur tentang MPR dan DPD, di antaranya yakni
Rancangan Pasal 2 ayat ( I ) , Pasal 22C dan Pasal 22D yang selanjutnya akan
dibawa ke sidang paripurna MPR RI pada tanggal 9 November 2001.
Rancangan Pasal2 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang komposisi
anggota MPR terdapat dua alternatif yakni;
Alternatif 1 ;
In1

-

-

boebardjo, (2007), Dewan Perwakilan D
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Ststem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Jurnal Hukum, Fak. Hukum UII, Vol.
14.,No.,I., hlm., 145.
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i

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Penvakilan
Rakyat dan Anggota Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur
menurut ketentuan undang-undang.
Altematif 2;
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Penvakilan
Rakyat dan Anggota Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Selanjutnya Rancangan Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945
yang secara khusus mengatur tentang eksistensi DPD berbunyi sebagai berikut;
Rancangan Pasal22C;
(1). Anggota Dewan Penvakilan Daerah dipilih dari setiap Propinsi
melalui pemilihan umum.
(2). Anggota Dewan Penvakilan Daerah dari setiap Propinsi jumlahnya
sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu
tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Penvakilan
Rakyat .

(3). Dewan Penvakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali
setahun.

dalam

(4). Susunan dan Kedudukan Dewan Penvakilan Daerah diatur dengan
undang-undang.
Rancangan Pasal22D;

(1). Dewan Penvakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Penvakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2). Dewan Penvakilan Daerah ikut mernbahas rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; serta

Nq-Sa d&i rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama.
(3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai;
otonomi daerah,
pembmtukar~, pernekaran dan penggabungan daerah; hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alarn dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan dan agarna serta menyarnpaikan hasil
pengawasan itu kepada Dewan Penvakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Rancangan Pasal 22C dan Pasal 22D di atas kemudian disetujui MPR
dalam Sidang Tahunan (ST) MPR RI pada tanggal 9 November 200 1, sedangkan
Rancangan Pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari dua alternatif di atas belum dapat
disetujui MPR pada saat itu karena masih ada Fraksi MPR RI yang keberiltan
yakni F-UG dan F-Du."~
Oleh karena Rancangan Pasal 2 ayat (1) beluin disetujui MPR pada STMPR tahun 2001 maka MPR kembali mernbahasnya pada masa ST 2002, dan
pada tanggal 24 Juli 2002 Panitia Ad Hoc I BP-MPR berhasil menyelesaikannya
sehingga dihasilkan Rancangan Pasal 2 ayat (1) dengan dua alternatif, yang mana
alternatif 1 sedikit berbeda dengan Rancangan Pasal 2 ayat (1) alternatif 1
sebelumnya. B k y i Rancangan Pasal2 ayat (1) tersebut yakni;
Alternatif 1;
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum, ditarnbah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.
Alternatif 2;

'02 Reni

Dwi Purnomowati, (2005), Up. Cit, hlm., 193.

Majelis Pi%nuPj&Wiifataii Riikyat terdiri dari Anggota Dewan Penvikilan
Rakyat dan Anggota Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umurn dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.lo3
Dua alternatif Rancangan Pasal 2 ayat (1) di atas, kemudian diajukan
dalam ST-MPR Tahun 2002, dan melalui mekanisme voting akhirnya MPR
menyetujui alternatif kedua sehingga Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula
berbunyi; "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan
Penvakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undangdo4 berubah menjadi
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota Dewan Penvakilan Rakyat
dan Anggota Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umurn
dan diatur lebih lanjut dengan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ , " ' ~ ~
Oleh karena itu semenjak Rancangan Pasal 2 ayat (1) alternatif 2,
Rancangan Pasal 22C dan ~ancangan~ a s a l22D UUD 1945 disahkk atau
disetujui MPR pada tahun 2001 dan 2002 menjadi pasal-pasal (Batang Tubuh)
UUD 1945, ketenvakilan daerah di lembaga penvakilan Indonesia tidak lagi
disebut dengan istilah utusan daerah akan tetapi disebut dengan istilah Dewan
Penvakilan ~ a e r a h(DPD).
'
DPD merupakan representasi ketenvakilan daerah
propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Masing-masing propinsi mempunyai
wakil yang akan duduk di DPD dengan jumlah yang sama tanpa memandang luas
wilayah dan jumlah penduduk propinsi b e r ~ a n ~ k u t a n , ' ~ ~ d imelalui
~ i l i h pemilu

'03 Badan Pekerja MPR FU, (2002), Laporan Panitia Ad Hoc Pada Rapat ke 4 Badan
Pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002, Setjen MPR, Jakarta, hlm., 2.
( 1) UUD 1945 lama.

-

-
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Pasal 227 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
menentukan jurnlah anggota DPD dari setiap propinsi yakni empat orang.
'06

d m g g i i i ~ idistiik
~ t ~ berwakil banyak dari calon perorangan yang memenuhi
syarat untuk itu. Dengan demikian, keinginan sebagian pihak (yang dipelopori FPG MPR) membentuk DPD dalarn sistern ketatanegaraan Indonesia dalam rangka
merubah struktur Parlemen Indonesia dari sistern perwakilan satu kamar
(unicameral) menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral)

gagal.

Selanjutnya, berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (I), Pasal 22C dan Pasal 22D
UUD 1945 di atas, kehadiran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia hanya
sekedar mernformalkan utusan daerah yang dulu dikenal dalam MPR RI sehingga
kehadiran DPD dapat disebut cacat konstitusional karena tidak diberi hngsi yang
layak seperti yang lazim dimiliki suatu lembaga perwakilan, baik di bidang
legislasi, pengawasan maupun anggaran. Hal itu disebabkan karena sebagian
besar anggota MPR RI periode 1999-2004, terutama yang berasal dari F-UG dan

F-PDIP sebagai partai pemenang pertama pemilu 1999, menolak konsepsi sistem
perwakilan dua kamar (bicameral) untuk lembaga perwakilan Indonesia karena
mereka memandang sistem perwakilan dua kamar (bicameral) bertentangan
dengan konsep negara kesatuan yang dianut RI dan hanya cocok diterapkan pada
negara-negara yang berbentuk federasi. Selain itu, sistem perwakilan dua kamar
(bicameral) hanya cocok diterapkan pada negara-negara yang penduduknya terdiri
dari berbagai macam golongan-golongan, misalnya golongan bangsawan, tuantuan tanah dan lain-lain, sedangkan NKRI semenjak kemerdekaan tidak lagi
mengenal penggolongan masyarakat seperti itu, semuanya disebut warga negara
Indonesia tanpa memandang etnis, warna kulit, agama, suku bangsa dan lain-lain.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, DPD mempunyai fungsi sangat
terbatas jika dibandingkan dengan fungsi yang dimiliki DPR dalam sistem
perwakilan Indonesia. DPR sebagai representasi politik seluruh rakyat Indonesia
mempunyai fungsi sangat kuat, sebalik DPD sebagai representasi regional
mempunyai fungsi sangat terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun
anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal22D UUD 1945 hasil perubahan.

Pertama, fungsi legislasi DPD hanya sebatas dapat mengajukan RUlJ
tertentu kepada DPR yakni RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan surnber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.lo7Kemudian ikut

membahas RUU tirtentlr dengan

DPR'O*

yakni RUU yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnyayserta perimbangan keuangan pusat dan daerah; di
samping itu di bidang legislasi DPD juga berwenang memberikan pertimbangan
kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan
dan agama.log Sedangkan kewenangan memutus atau menetapkan RUU menjadi
UU tetap adadi tangan DPR karena Pasal 20 ayat (I) UUD 1945 menyatakm;
DPR berwenang menetapkan UU. Namun sebelum RUU ditetapkan DPR menjadi

UU terlebih dahulu hams dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatkan
'07

Pasal22D ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan Pasal43 ayat (2) dan (3) UU. No. 22 T W 2003 -PR-,

>
'08

Pemerintah hanya pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
' 0 9 Pasal22D ayat (2) UUD 1945.

persetuj~iif-~erS%ta~se3agak-&naitiaturdalam Pasal20 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan; setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan
~
jika RUU tersebut telah mendapat persetujuan
persetujuan b e r ~ k n a . "Kemudian
bcrsama antara DPR dan Presiden maka Presiden mengesahkan RUU tersebut
menjadi

w."' Lalu bagaimana halnya jika RUU yang telah disetujui bersama

oleh DPR dan Presiden, kemudian tidak disahkan oleh Presiden menjadi UU?
Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, RUU tersebut tetap sah menjadi
UU pada waktu hari ke tiga puluh sernenjak RUU tersebut disetujui bersama oleh
DPR dan Presiden, dan wajib diundangkan dalam lembaran negara. Hal ini
menunjukkan atau menegaskan bahwa kewenangan membentuk UU adalah
kewenangan DPR, bukan kewenangin lembaga lain.
Kedua, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPD

hanya sebatas pengawasan terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya darn dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Namun,
hasil pengawasan yang dilakukk DPD tersebut tidak dapat ditindak-lanjuti
langsung oleh DPD, akan tetapi hams diserahkan kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindak-lanj~ti"~karena fungsi pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang merupakan

"O

Pasal20 ayat (2) UUD 1945
0
0-

undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang.
'I2 Lihat Pasal22D ayat (3) UUD 1945.

kewenangan DPR."~ Ol& &?en8 iliilith maka DPD tidak mempuyai hak
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat seperti yang dimiliki DPR.
Ketiga, hngsi anggaran. Fungsi anggaran yang dimiliki DPD hanya
sebatas ~ m b e r i k a npertimbangan kepada DPR atas RUU ~ ~ ~ ~ , " ~ s e d a n ~ l c a n
kewenangan menetapkan RUU APBN menjadi UU tetap berada di tangan DPR.
Keempat, selain tiga hngsi di atas, DPD masih mempunyai kewenangan
lain yakni menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberikan BPK dan
memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK."~ DPD
tidak memiliki kewenangan untuk memilih anggota BPK dan juga tidak memiliki
kewenangan memilih atau memberikan persetujuan dalam pemilihan pejabat
publik, baik yang diajukan Presiden maupun yang diajukan lembaga negara lain.
Lemahnya eksistensi DPD dibandingkan DPR dalam sistem penvakilan
Indonesia tidak hanya terlihat dari aspek hngsi yang dimiliki, akan tetapi juga
terlihat dari komposisi keanggotaan. DPR sebagai representasi politik semua
rakyat Indonesia, saat ini memiliki 560 orang anggota,ll6 sedangkan DPD sebagai
representasi regional propinsi di NKRT, saat ini hanya memiliki 132 orang
anggota.ll7 Jumlah anggota DPD jauh lebih sedikit dibandingkan jurnlah anggota
DPR. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD 1945
""asal
20A ayat (1) llVD 1945 menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat rnemiliki
fbngsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
"4 Pasal23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Rancangan undang-undang pendapatan dan
belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
'I5 Pasal23E ayat (2) dan Pasal23F ayat (1) UUD 1945.
'I6 Pasal 74 ayat (1) U U Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
menyatakan, Anggota DPR be rjumlah 560 orang.
Pasal 227 ayat (1) W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR: DPD danPRn

"'

. ..

propinsi di Indonesia sebanyak 33 propinsi sehingga total jumlah anggota DPD sebanyak 132
orang.

membatasi jumZah iiiiggota DPD yakni tidak boleh le3ih daii 1/3 jumlih anggota

DPR."' Konsekuensi logis ketidak-seimbang jumlah anggota DPR dengan jumlah
anggota DPD, jika DPR dan DPD melakukan sidang bersama dalam forum sidang
MPR, DPR dapat mengabaikan suara dan kehadiran DPD karena anggota MPR
yang berasal dari anggota DPR sudah mayoritas di MPR. Oleh karena itu
mengutif Dahlan Thaib, dalarn rangka menyeimbangkan jumlah anggota DPD
dengan jumlah anggota DPR, ada baiknya setiap daerah kabupatenkota yang
terdapat di NKRI diwakili satu anggota DPD."~ Gagasan ini menurut penulis
masih relevan guna menyeimbangkan komposisi jumlah anggota DPR dengan
anggota DPD di kemudian hari. Sekarang jumlah daerah kabupatenkota di NKRI
kurang lebih sebanyak 530 buah,120jika satu daerah kabupatenkota diwakili satu
orang anggota DPD maka akan tercipta keseimbangan jumlah anggota DPR dan
kggota DPD dalam forum MPR (560:530) sehingga- DPR tidak dapat
mengabaikan kehadiran atau suara DPD di forum MPR. Ini sejalan dengan prinsip
otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menitik beratkan
otonomi daerah pada daerah otonom kabupaten/kota bukan di daerah propinsi.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa fungsi DPD, baik di bidang
legislasi, pengawasan, anggaran maupun di bidang lainnya sangat terbatas atau
sangat sumir, padahal DPD merupakan representasi regional propinsi-propinsi
'I8 Pasal22C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah setiap
daerah propinsi sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak boleh leblh
dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwalulan Rakyat.
. .
Dahlan Thaib. (2002). M e n ~ i uParlemen Bikameral: -1
Peruhahan
UUD 1945, Pidatn P
p LIT1
Jogyakarta, hlm., 19.
' l ohttp:Nwww.depdagri.go.id,diakses tanggal 26 September 2012.

yang terdapat di NKKI; Tixb-aknya fungsi DPD dalam sist& perwaIkilan
Indonesia disebabkan berbagai macam faktor di antaranya yakni; pertama,
meminjam pendapat Subardjo adalah karena kekuatan politik yang ada di MPR
tidak mau memberikan fungsi yang seimbang kepada DPD dan DPR dalam
penerapan sistem Parlemen bikameral,12' baik kekuatan politik yang ada di MPR
ketika proses perubahan UUD 1945 sedang berlangsung maupun kekuatan politik
yang ada di MPR saat ini. Kekuatan politik yang sama sekali tidak mau
memberikan fungsi yang seirnbang kepada DPD dan DPR dalam menciptakan
sistem perwakilan dua kamar (bicamera) pada saat proses perubahan UUD 1945
sedang berlangsung yakni F-TNI/Polri, dan F-PDIP MPR yang pada saat itu
merupakan partai politik pernenang pemilu (1999) nomor satu di Indonesia.
Mereka khawatir keberadaan DPD yang h a t dapat mengarah kepada
-.

- -

pembentukan neg&a federal sehingga membahayakan kelangsungan
Begitu juga dengan kekuatan politik yang ada di MPR hasil pemilu 2004 yang
mana sebagian besar partai pemenang pemilu, terutama partai koalisi pendukung
pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono juga tidak mau meningkatkan
fungsi DPD dalam sistem perwakilan indonesia. Hal ini dapat dilihat dari
fenomena tidak adanya dukungan signifikan anggota MPR, terutama anggota
MPR yang berasal dari DPR terhadap usul penlbahan kelima UUD 1945 yang
diajukan DPD kepada
MPR pada tahur, 2007 dengan alasan waktunya h a n g
tepat karena akan menghadapi pemilu 2009. Di samping itu usul DPD dipandang
terlalu parsial, jika diteruskan dapat menimbulkan kerumitan-kerumitan baru

"' Subardio, !2008),-0

?h5

"'Valina Singka Subekti, (2007, Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan
dun Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta, Rajawali Press, hlm., 217.

.~""SSe
x.arandalam sistem ketatanegii-aG-hionesla.
g pemilu 2009 sudah sel-etii,~
'..

. . ...

anggota MPR barn hasil pemilu 2009 sudah terbentuk, begitu juga dengan naskah
komprehensif rencana perubahan UWD 1945 sudah disiapkan oleh kelompok
DPD di MPR.''~ Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kekuatan politik
yang ada di MPR memberikan dukungan terhadap rencana perubahan UUD 1945
secara komprehensif yang selalu dikurnandangkan DPD.
Kedua, menurut Palguna terbatasnya h g s i yang diberikan UUD 1945
kepada DPD saat ini sengaja diciptakan MPR hasil pemilu 1999 karena waktu itu
ada kekhawatiran, jika DPD diberi fungsi yang seimbang atau sama kuat dengan
fungsi yang dimiliki DPR maka suatu saat dikhawatirkan akan tercipta otonomi
kuat bagi daerah-daerah otonom yang ada di NKRI. Otonomi h a t yang dimiliki
daerah otonom dipandang MPR saat itu dapat mengancam atau membahayakan
eksistensi NKRI karena anggota DPD yang nota-bene-nya merupakan perwakilan
daerah-daerah propinsi di Indonesia, dipastikan akan selalu memperjuangkan
kepentingan daerah masing-masing di atas kepentingan nasional. lZ5
Ketiga, hampir sama dengan Palguna, Saldi Isra menyatakan, terbatasnya
fungsi yang diberikan UUD 1945 kepada DPD jugs tidak terlepas dari
kekhawatiran yang berkembang ketika proses perubahan UUD 1945 berlangsung

!''

l

Moh. Mahfud MD, (2009), Konstitusi dan Hukurn Dalam Konfroversi Isu, Jakarta,
Rajawali Press, hlm., 181.
' 2 4 Semenjak bulan Mei 2009 DPD RI telah menyiapkan naskah komprehensif perubahan
ULID 1945, tidak lagi bersifat parsial seperti yang diusulkan pada tahun 2007. Lihat Naskah
Komprehensi Perubahan UUD 1945, Kelompok DPD MPR RI, Jakarta, 2009.
'21
Menurut Palguna, anggota MPR Utusan Daerah dari Propinsi Bali periode 1999 s/d
2004, pembatasan jumlah anggota DPD yang tidak boleh melebihi sepertiga jumlah anggota DPR
seperti yang termaktup dalam Pasal22C ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan, mempunyai tujuan
v
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e
h
i
n
p
c
l
,
(2003), Mendialogkan Pusat dun Daerah, Bali Post, Edisi Jum'at, tanggal 18 Juli 2003 hlm., 4.
Wawancara dengan (alm) Dahlan Thaib dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2007.

yakni penguatan DPD dipandang sebagiai be5iG Gigjjoti MIX &an mendekatkan
Indonesia kepada model negara federal126karena bagi mereka sistem perwakilan
dua kamar (bicameral) merupakan ciri khas negara federal. Padahal sebagaimana
disebutkan di atas negara bersusunan kesatuan (unitary state) ada mengadopsi
si'stem perwakilan dua kamar (bicameral) misalnya; Inggris, Prancis, Belanda,
Thailand, Fhilipina, Jepang, Colombia, Afiika Selatan, Egypt, Algeria, ~ o n ~ o ' ~ ~
Keempat, terbatasnya fungsi yang dimiliki DPD khususnya di bidang
legislasi jika dibandingkan dengan fungsi legislasi yang dimiliki DPR karena

MPR ketika melakukan perubahan UUD 1945 terlebih dahulu telah menetapkan
kewenangan mernbentuk UU ada di tangan DPR sebagaimana diatur dalarn
ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 pada perubahan pertama tahun 1999,
sedangkan eksistensi DPD dan fungsi yang dimilikinya baru disahkan MPR dua
tahun kemudih pada saat perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001. Alasan
pemberian fungsi legislasi kepada DPR dilakukan MPR pada perubahan pertama
UUD 1945 barangkali terpengaruh oleh pendapat' dan usul F-PG yang
menyatakan; DPR merupakan kamar lembaga perwakilan yang paling dekat
dengan rakyat dibandingkan dengan DPD, oleh karena itu bobot pembuatan
undang-undang lebih berada di DPR dibandingkan DPD.'~'
Kelima, menurut Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti terbatasoya fungsi
yang dimiliki DPD sengaja diciptakan oleh mayoritas anggota MPR terutama
yang berasal dari DPR ketika proses perubahan UUD 1945 sedang berlangsung
karena secara politik waktu itu muncul ketakutan, DPD jauh lebih akan populis

'21

Risalah Rapat ke 37 PAH I11 BP MPR tanggal 30 Mei 2000, hlm., 302.

dibandingkan DPR sLliingga untuk m e n d e g h y a dildiikaii pr6iks Pengkangan
sejak ia dipikirkan untuk 1 ~ i r . I ~ ~
Terlepas dari itu semua, namun yang pasti saat ini DPD sebagai
representasi daerah propinsi yang tgdapat di NKRI telah menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari lembaga perwakilan Indonesia walaupun dengan fungsi sangat
terbatas atau sangat sumir. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah dengan
dihapusnya utusan golongan130 di MPR dan hadirnya DPD dalam sistem
penvakilan Indonesia pasca perubahan UUD 1945, sistern perwakilan Indonesia
dapat disebut sistem perwakilan dua kamar (bicameral)? Menanggapi pertanyaan
ini ada tiga pendapat yang berkembang yakni pendapat yang mengatakan sistem
penvakilan Indonesia pasca perbahan UUD 1945 tetap sistem perwakilan satu
kamar (unicameral), namun ada pula yang mengatakan sistem penvakilan dua
kamar bicameral) dan b&&

ada yang menyatakan sistem penvakilan tiga kamar

(tri-kamernl) yang selanjutnya dibahas sebagai berikut.
Pertama, pendapat yang menyatakan sistem penvakilan di NKRI pasca
perubahan UUD 1945 tetap menganut sistem penvakilan satu kamar (unicameral)
yakni Abd. Rahman. Beliau dalam disertasinya berjudul "~edud~kizn
dan Fungsi
Iz9 Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti, (2008), Untuk Apa DPD RI,Jakarta, Kelompok
DPD Di MPR RI, hlm., 23-25.
!'%enurut Hendra Nurtjahyo, ada lima persoalan mendasar yang menyebabkan banyak
kalangan ingin mengahapus utusan golongan di MPR RI yakni; (I), utusan golongan selama ini
direkrut tidak melalui mekanisme pemilihan melainkan pengangkatan (penunjukan) sehingga
dianggap tidak demokratis. (2), ~ t u s a ngolongan ditetapkan melalui klasifikasi yang kurang
obyektif dan kurang rasional secara akademis sehingga tidak dapat memilih wakil-wakil atau
utusan yang signifikan mewakili kepentingan golongan yang memang patut diwakili. (3), Utusan
golongan hampir sepanjang sejarah politik Indonesia telah dijadikan alat perpanjangan tangan oleh
partai politik dan eksekutif yang berkuasa. (4), Utusan golongan adalah "lahan talc bertuan" yang
..
. .
dapat dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan ~olltlkv a n e - -

profesional maupun kelompok yang diwakili atau menguhlsnya. Lihat Hendra Nurtjahyo, (2002),
Penvakilan Golongan di Indonesia, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm., 105.

Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem FeGaElan IKdoiesia" finyatakan,
jika mengacu kepada perspektif lembaga pembuat UU (legislatif) maka sulit untuk
mengatakan lembaga pembuat UU kita menganut sistem bicameral melainkan
masih bersifat unicameral disebabkan beberapa hal; (I), kekuasaan inembentuk
UU hanya ada pada DPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD
1945. Sedangkan fungsi DPD hanya pelengkap terhadap fungsi DPR (Pasal 22D
UUD 1945). Dalam konsep bicameral sebagaimana lazimnya di beberapa negara
lain seperti di Amerika Serikat, Belanda, Australia dan lain-lain kata Abd.
Rahman, kedudukan Upper House (DPD) sebagai the second chamber dan Lower
House (DPR) sebagai the first chamber berada dalarn posisi sederajat. (2), UUD
1945 tidak menempatkan kedudukan MPR sebagai forum sidang gabungan (joint
session) antara DPR dan DPD, tetapi malahan berkedudukan sebagai lembaga
mandiri. Hal ini menurut ~ b dRahman
.
disebabkan rumusan Pasal2 ayat (1) yang
menyatakan keanggotaan MPR adalah anggota masing-masing karnar (anggota
DPR dan anggota DPD), memiliki alat kelengkapan sendiri, Sekretaris Jenderal
sendiri, keprotokolan sendiri dan kewenangan mandiri. Dalam sistem perwakilan
dua kamar, keanggotaan perwakilan adalah institusi masing-masing kamar (DPR
dan DPD), wadah pertemuannya disebut forum sidang bersama (joint session).
MPR tidak berkedudukan sebagai lembaga mandiri, tetapl hmya forum belaka
seperti di Amerika Serikat Congress adalah forum sidang gabungan antara Senate
'

dan House of Representatives, Staten General di Belanda yang terdiri atas De
Tweede Karner dan De Eerste ~ a m e r . ' ~Narnun
'
demikian, Abd. Rahman juga

13'

Abd. Rahman, (2006), Kedudukan dun Fungsi Dewan Penvakilan Daerah Dalam

menyatdcan jika mengacu kepada perspektif lenib&igap&ibUatUUD,

kemudian

dihubungkan dengan ketentuan Pasal22D W D 1945 maka sistem yang dibangun
Indonesia bukan bicameral mumi, melainkan lunak (softbicameral).'32
Kedua, berbeda dengan Abd. ,Rahrnan, Dahlan Thaib berkeyakinan
bahwa sistem perwakilan di NKRI pasca perubahan ketiga UUD 1945 sudah
mengadopsi sistem perwakilan dua kamar (bicamerao. Pendapat Dahlan Thaib ini
tercermin dalam pidato pungukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII) Jogyakarta. Beliau menyatakan;

...MPR

"

melalui ST-MPR pada tanggal 9 November 2001 telah menetapkan sistern
lembaga legislatif bikameral lewat perubahan (ketiga) UUD 1945. Prinsip yang
mendasari penetapan tersebut ...adalah usaha untuk mencapai keterwalulan dan
kemampuan responsif dan juga keinginan untuk mengwujudkan perimbangan
k a a s a a n antara eksekutif dan legislatif dalam sist-em dan praktek ketatanegaraan
mendatang.133 Kedua kamar parlemen itu dinamakan dengan DPR dan DPD
dengan tetap mempertahankan MPR sebagai nama forum persidangan bersama
antara kedua kamar parlemen t e r ~ e b u t . ' ~ ~
Kalau kita perhatikan pendapat Dahlan Thaib di atas, beliau 'tidak
menyebut jenis bikameralisme yang dianut lembaga perwakilan Indonesia pasca
perubahan W D 1945, akan tetapi Valina Singka Subekti menyebutnya dengan
nama soft bicameralism karena DPD mempunyai h g s i sangat terbatas akibat
kompromi politik antara Fraksi besar di MPR yakni antara F-PDIP yang
Sistem Penvakilan Indonesia, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unair,
Surabaya, hlm., 261-262.
"'Ibid, hlm., 260-261.
13' Dahlan Thaib, (2002), Op. Cit.,
hlm., 2 1.
Ibid, hlrn., 8 .

menghendaki DPD b a a n sebagai lembaga negara yan-g m-KpWiifUnj@i dan
kedudukan sejajar dengan DPR di satu sisi dan F-PG yang menghendaki DPD
sebagai lembaga negara yang mernpunyai h g s i dan kedudukan sejajar dengan
DPR di pihak lain.13' Namun pendapat yang menyatakan sistem perwakilan
Indonesia pasta per&ahan UUD 1945 dengan narna sistern perwakilan dua kamar
(bicameral), apapun jenisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
melalui Putusannya Nomor 117PUU-VIIl2009. Melalui putusan tersebut MK
berpendapat; "desain konstitusional kelembagaan MPR berdasarkan Pasal 2 ayat
(1) UUD 1945 menunjukkan bahwa lembaga perwakilan Indonesia bukanlah
sistem bicameral karena baik DPR maupun DPD bukanlah kamar dari MPR, lain
halnya jika rumusannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, seperti rumusan
.- .

-

-

-

.

Konstitusi Amenka ~erikatyang menganut sistem bikameral yang-tercermin
dalam Congress sebagaimana tercantum dalam article 1 Section 1, All leguslative
Power herein granted shall be vested in a Congress of the United Stated, which
shall consist of a Senate and House of ~efiesentatives."'~~
Ketiga, Jimly ~ s s i d d i ~ i e ,Bagir
')~

ana an'^' dan ~ a t r n a w a t i menyebut
'~~

sistem perwakilan di NKRI pasca perubahan UUD 1945 dengan sistern tiga kamar
(tri-kameral) karena; (I), MPR merupakan lembaga sendiri di samping DPR dan

Valina Singka Subekti, (2007), Op. Cit., hlm., 3 18.
Republik Indonesia Nomor 117lPUU-VIU2009 tentang
Pengujian W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD
Nenara
- RI Tahun 1945.
13' Jimly Asshiddiqie, (2003), Op. Cit., hlm., 8 & 10. Jimly Asshiddiqie, (2004), Op. Cit,
!"
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13'

Bagir Manan, (2003), Op. Cit., hlrn., 55.
Fatmawati, (2010), Op., Cit., hlm., 118.

DPD, bukan sebagai siding gabimgan (joint session) antara -Dm-dGi TED-HX
ini ditegaskan dalam Pasal3 UU Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan; MPR
merupakan lembaga negara,140 di samping DPR dan DPD. (2), MPR menurut
UUD 1945 hasil perubahan masih mempunyai kewenangan tersendiri yaitu; (a),
menetapkan UUD dan atau mengubah UUD, (b) melantik Presiden dan Wakil
Presiden, (c) memutus usul DPR memberhentikan Presiden d d a t a u Wakil
Presiden yang telah diputus bersalah atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden d d a t a u Wakil Presiden oleh MK (d), memilih Wakil Presiden
pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan
jabatan Wakil Presiden. (e), Mernilih Presiden dan Wakil Presiden apabila
keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon
Presiden dan Wakil ~residenyang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya. (3), MPR mempunyai pimpinan sendiri dan memiliki
Sekretariat Jenderal sendiri. UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD menyebutkan; MPR mempunyai pemimpin sendiri yang berasal dari
DPR dan DPD, dipilih dari dan oleh mggota MPR,'~'terpisah dari pirnpinan DPR
dan pimpinan DPD.
~ e r b e d adengan tiga pendapat di atas, Soebardjo (keempat) dalam
Disertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Jogyakarta
permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
14' Pasal 14 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD clan DPRD.

dengan judul "DPD Menurut UUD Rl 1945 dan Penerapan Sistem B7karneGZ
DaZam Lembaga PerwakiEan Indonesia " menyatakan; berdasarkan UUD 1945
h a i l perubahan secara formal perwakilan Indonesia bersifat bikameral karena
terdiri atas DPR dan DPD dan secara struktural bersifat trikameral karena terdiri
atas MPR, DPR dan DPD. Namun secara praktis bersifat unikameral karena
kekuasaan legislasi secara penuh ada di D P R . ' ~ ~
Terlepas dari pendapat di atas, melihat kepada eksistensi dan
kewenangan konstitusional yang dimiliki DPD berdasarkan UUD 1945 hasil
perubahan, penulis cenderung menyebut sistem perwakilan Indonesia dengan
narna sistem perwakilan satu setengah kamar dengan alasan; pertama, Pasal2 ayat
(1) UUD 1945 hasil perubahan tidak menempatkan DPD sebagai salah satu kamar
di MPR. Kedua, MK melalui Putusannya Nomor 117RUU-VIIl2009 berpendapat
bahwa "desain konstitusional kelembagaan h & ' ~berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
UUD 1945 menunjukkan bahwa lembaga perwakilan Indonesia bukanlah sistern
bikarneral. Ketiga, ditinjau dari aspek pembuatan UU, satu-satunya lembaga yang
benvenang menetapkan RUU menjadi UU adalah DPR sebagaimana ditegaskan
~
pada sisi lain DPD yang nota benenya
Pasal 20 ayat (1) UUD 1 9 4 5 . ' ~Keempat,
adalah perwakilan daerah di lembaga perwakilan Indonesia mempunyai hngsi
legislasi sangat terbatas yakni hanya sebatas mengajukan RUU tertentu kepada
DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama DPR pada masa pembicaraan
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Padahal fungsi legislasi dikatakan penuh apabila (kamar) lembaga penvakilan
benvenang membuat RUU, mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan
menetapkan RUU menjadi UU. Jadi h g s i legislasi yang dimiliki DPD hanya
setengah dari fungsi legislasi yang di miliki DPR, itupun berkaitan dengan UU
tertentu. Kelima, ditinjau dari pengertian kekuasaan legislatif dalam arti sempit
yakni kekuasaan membentuk UU, maka menurut UUD 1945 hasil penlbahan
hanya terdapat satu lembaga penvakilan yang benvenanang penuh membentuk
UU yakni DPR. Selanjutnya jika ditinjau dari pengertian kekuasaan legislatif
dalam arti luas, lembaga perwakilan selain berwenang membentuk UU juga
berwenang menetapkan dan merubah UUD. Maka menurut W D 1945 hasil
perubahan, lembaga yang benvenang menetapkan dan merubah UUD adalah MPR
yang anggota terdiri dari anggota DPR dan anggot-a DPD sebagai perwakilan
politik dan penvakilan teritorial di lembaga perwakilan Indonesia. Keenam,
ditinjau dari tiga ukuran unikameralisme dan bicameralisme yang dibuat C.F
Strong yakni ditinjau dari aspek hngsi, keanggotaan dan keterlibatan dalam
proses pembuatan U U ' ~hanya
~
satu yang terpenuhi yakni aspek keanggotaan
DPD dan DPR berbeda satu sama lain, sedangkan aspek fungsi dan aspek
keterlibatan dalam proses pembuatan UU hanya sebagian yang dimiliki DPD.
lembaga
Berdasarkan uraian d atas terlihat bahwa DPD merupakan
negara yang talk terpisahkan dalam sistem perwakilan Indonesia. Namun DPD

Pembahasan RUU di DPR sebelumnya
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yakni Pembicaraan Tingkat I dan 11.
14' C.F.Strong, (1966), Loc. Cit.

-

sebagai representasi regional dalam sistem perwakilan Indonesia hanya memiliki
fimgsi sangat terbatas atau sangat sumir dibandingkan fungsi yang dimiliki DPR,
baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran sehingga sistem
perwakilan Indonesia lebih tepat disebut dengan sistem perwakilan. satu setengah
kamar. Sumirnya fungsi yang dimiliki DPD sebagai representasi regional di
lembaga perwakilan Indonesia disebabkan kompromi politik di MPR antara pihak
yang menghendaki lembaga perwakilan di NKRI berstruktur dua kamar yang
sama kuat (strong bicameral) di satu sisi dan pihak yang tidak menghendaki
kehadiran DPD di lembaga perwakilan Indonesia di pihak lain karena mereka
menganggap lembaga perwakilan berstruktur bicameral hanya dianut negaranegara bersusunan federal. Keadaan tersebut membuat DPD tidak dapat bekerja
maksimal memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam NKRI
sehingga kepentingan daerah dapat diabaikan pemerintah. Padahal awal hljuan
pembentukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui proses
perubahan ketiga UUD 1945 adalah untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional yakni kepentingan daerah yang selaras
dengan kepentingan nasional.

D. K e t e r w a k d a Daerah Di Beberapa Negara Kesatuan
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jumlah negara kesattjan (unitary
state) di dunia saat ini sebhyak 107 buah negara.'46 Dari 54 negara bersusunan

kesatuan (unitary state) yang diteliti oleh Internasional Parliementary Union,

'46

Lihat http://id.wikipedia.org!wikilNegara_kesaan,diakses tanggal,16 Agustus 2010.
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s e p e p adi antaranya memiliki lembaga pemkikilan berstruktur unicameral d i n
separoh lagi memiliki lembaga perwakilan berstruktur bicameral147di antaranya
yakni; negara kesatuan Inggris, Prancis, Belanda, Thailand, Fhilipina, Jepang,
Colombia, Afrika Selatan, Egypt, Algeria dan ~ o n ~ o . ' ~ '
Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperkaya studi ini penulis
melalukan studi perbandingan terhadap lembaga perwakilan bicameral yang
terdapat pada beberapa negara bersusunan kesatuan (unitary state) di atas. Studi
ini tidak bermaksud ingin mentransfer begitu saja sistem perwakilan negara lain
karena masing-masing negara mempunyai sejarah ketatanegaraan, budaya dan
kebutuhan yang berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi ingin melihat, dari
berbagai macam model atau klasifikasi bicameralisme yang ada yakni; strong
bicameralism, medium strong bicameralism dan soft bicameralism, model
manakah yang banyak dianut oleh negara-negara bersusunan kesatuan. Sistem
perwakilan apapun yang dipilih dan diterapkan oleh suatu negara, yang penting
bisa memenuhi tujuan negara bersangkutan y&

tercapainya masyarakat

demokratis, sejahtera, adil dan makmur. Berikut ini dibahas badan perwakilan
bicameral yang terdapat di beberapa negara kesatuan (unitay state) yakni Prancis,
Belanda, Inggris, Jepang dan Thailand.

1. Prancis
Republik Prancis merupakan salah satu negara bersusunan kesatuan
(unitary state). Badan perwakilannya disebut Parlemen, terdiri dari dua kamar
-

'41
14*

Moh Mahhd MD, (2009), Op. Cit, hlrn. 192.
Fatrnawati, (2010), Op. Cit., hlm., 236.

(bicamera) yakiii; Nastional Assembly (Lower House) dan Senat (Upper
~ a o u s e ) . 'National
~~
Assembly merupakan kamar pertama sebagai representasi
politik seluruh rakyat negara kesatuan Prancis, sedangkan Senat merupakan kamar
kedua mewakili wilayah-wilayah otonom atau Prefect, semacam daerah-daerah
..
propinsi yang terdapat di negara kesatuan Prancis yang mana. saat ini berjumlah
sebanyak 22 propinsi yakni; Alsce, Aquitaine, Auvergne, Basse-Nomandie,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardanne, Corse, France-Comte, HauteNomande, Lie-de-France, Languedoc-Rousillon, Limousin, Lorraine, MidiPyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes,
Provece-Alpes-Cote dYAzus,~ h o n e - ~ l ~ e s . ' ~ ~
Jumlah anggota National Assembly (Lower House) sebanyak 577 orang
dengan masa jabatan 4 tahun, dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sedangkan
jumlah anggota Senat (Upper House) Prancis sebanyak 321 orang dengan masa
jabatan 9 tahun, narnun dipilih secara bertahap sebanyak 113 anggota dalam setiap
3 tahun sekali oleh electoral college (Dewan pemilih)151 yang oleh Eddy Purnama

. ' ~ ~ anggota Senat Prancis berasal dari
disebut dengan pemilihan b e r t i ~ ~ g k a tCalon
masyarakat biasa, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh-tokoh
politik yang diusulkan oleh partai politik yang memenuhi persyaratan untuk

it^.'^^

14'
Article 24 Constitution of France Republic. UUD Prancis dapat dilihat dalam buku
Jerome Samuel Sidney Peyroles. (ed)., (1991), Dua Abad Perkembangan Undang-Undang Dasar
Prancis, Duta Wacana University Press, Jogyakarta, hlm., 205-230.
Subardjo, (2008), Op. Cit., hlrn., 159. Reni Dwi Purnomowati, (2005), Op. Cit., hlm.,
72.
151 F
. r-t?.. , ., !63.
152
Eddy Purnama, (2007), Op. Cit, hlrn., 133.
lS3 Reni Dwi Purnomowati, (2005), Op. Cit.,hlm.,74.

Jumlah anggota Senat Prancis dari masing-masing daerah propinsi di atas
tidak sarna, berbeda satu sama lain karena penentuan jumlah anggota Senat dari
masing-masing propinsi berdasarkan kepada jumlah penduduk propinsi
bersangkutan secara proporsional.'54 Namun yang menarik, dari 321 kursi Sen*
hanya 304 yang diberikan kepada daerah-daerah otonom (296 di Metropolitan
Prancis, 8 luar negeri), sisanya 3 kursi untuk teritorial luar negari yakni Caledonia

Baru, Polynesia, Pulau Willis dan Pulau Futuna. Selanjutnya 2 untuk komunitas
dengan kedudukan spesial yakni Mayotte dan Saint-Pierre-et-Miquelton dan
sisanya 12 kursi Senat untuk rakyat Prancis yang hidup di luar negeri.15'
Pemberian 12 kursi Senat untuk representasi rakyat Prancis yang tinggal di luar
negeri di atas menurut penulis merupakan suatu ha1 yang aneh karena rakyat
Prancis, baik yang ada di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri sudah
mempunyai wakil di National Assembly (Lower House) yang dipilih oleh rakyat
melalui peinilu.
Sebagai salah satu kamar di Parlernen Prancis, Senat mempunyai h g s i
legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggara. Fungsi legislasi yang dimiliki
Senat yakni dapat mengajukan dan membahas semua R U U , ' ~namun
~
tidak dapat
menetap RUU menjadi UU, baik yang diajukan pemerintah maupun yang
diajukan Nastional Assembly atau Senat. Jika RUU datang dari pemeiintah,
pemerintah dapat mengajukan RUU tersebut ke National Assembly atau Senat.
Namun jika RUU yang diajukan pemerintah tersebut merupakan RUU tentang

154

Samuel C. Petterson & Antony Mugham. (1999LComtemporary World. Oshio State Unvm
i, 75
155
Soebardjo, (2008), Op. Cit., hlm., 160.
~ i h a Article
t
39 dan Article 45 Constitution of France Republic.
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,

APBN atau tentang jaminan sosial maka RUU tersebut pertama kali hams
diajukan ke National Assembly. ~

k tetapi
i jika RUU yang diajukan pemerintah

itu adalah RUU tentang organisasi wilayah, daerah otonom atau RUU tentang
lembaga yang mewakili Bangsa Prancis maka RUU tersebut hams diajukan
pemerintah

pertama

kali- ke

senat,lS7 ~ena't mempunyai

hak

'

.

untuk

mengamandemen. Jika RUU tersebut disetujui Senat maka Senat mengirimkan

RUU tersebut ke National Assembly untuk ditetapkan menjadi UU, kemudian
National Assembly mengirimkan UU tersebut ke Presiden untuk disahkan.
Selanjutnya Senat juga memiliki hngsi pengawasan yakni mengawasi
jalannya penerintahan yang dijalankan kabinet. Namun demikian, Senat tidak
dapat menjatuhkan pemerintah atau kabinet dalam masa jabatannya melalui mosi
tak percaya karena yang dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tak percaya
h&ya National ~ s s e m b l ~Apabila
. ~ ~ * pemerintah atau kabinet mendapat mosi tak
percaya dari National Assembly, kabinet berhak atau dapat meminta dukungan
kepada Senat. Jika Senat memberikan dukungan, kabinet tak mesti mengundurkan
diri dari jabataannya. Sebaliknya, jika Senat tidak memberikan dukungan, dan

National Assembly tetap pada pendiriannya, maka kabinet hams mengundurkan
diri dari jabatannya. 15'
Selain memiliki hngsi legislasi dan fungsi pengawasan, Senat juga
mempunyai hngsi anggaran yakni menetapkan RUU tentang APBN menjadi UU.
Namun, RUU tentang APBN tersebut perkama kali hams diajukan pemerintah

Article 39 Constitution of France Republic. Lihat Juga Fatmawati, (2010). OD.Cit.,

hlrn., 163.
lS8

Article 49 Constitution of France Republic.
Eddy Purnama, (2007), Op. Cit., hitd., 134.

-

.

k q a d a National Assembly. Jika National Assembly dalam kurun waktu 40 hari
tidak memberikan persetujuan maka pemerintah dapat menyerahkan RUU tentang
APBN tersebut kepada Senat. Senat mempunyai waktu 15 hari untuk membahas
dan menyetujui RUU tentang APBN tersebut. Jika Senat tidak memberikan
persetujuan dalam kurun kurun waktu 15, hari maka berlaku ketentuan
pembentukan TJU secara umum. Selanjutnya, jika parlemen tidak memberikan
perisetujuan terhadap RUU tentang APBN tersebut dalam kurun waktu 75 hari,
maka pemerintah dapat memberlakukan RUU APBN tersebut melalui peraturan
pemerintah (ordinance).

'

60

Selain tigz hngsi di atas, Senat masih memiliki kewenangan lain yakni;
(I), memberikan persetujuan terhadap kebijakan urnurn pernerintah jika diminta
' Memberikan referensi kepada Constitutional Council
Perdana ~ e n t e r i . ' ~(2),
yang di Indonesia disebut dengan MK bahwa pe$injian internasional yang dibuat
pemerintah Prancis dengan negara lain atau dengan lembaga internasional lainnya
bertentangan dengan UUD prancis.16* (3), Memilih 3 orang anggota (hakim)
Constitutional ~ o u n c i l . '(4),
~ ~ Memilih 1 orang warga negara Prancis untuk
menjadi hakim pada High Council Judicaiy atau

MA.'^^

Fungsi Senat di atas, jika dihubungkan dengan klasifikasi bikameralisme
yang dibuat Arend Lijphar yakni bikameralisme h a t (strong bicameralism),
sedang-kuat (medium-strength bicameralism) dan bikameral lemah (weak

(2010), Op. Cit., hlrn., 164. Eddy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm., 135.
Article 49 Constitution of France Republic.

160 Fatrnawati,
162

54

163 Article 56

. .

lic

Constitution of France Republic.
Article 65 Constitution of France Republic.

bicamerali~m),'~~
m&a s i s t h perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut
negara kesatuan Prancis termasuk dalam kategori soft bicamrelaism (dua kamar
lunak) dengan bentuk asymmetrical dan incongruent karena Senat sebagai kamar
kedua di Parlemen Prancis memiliki fungsi yang tidak setara dengan fungsi yang
dimiliki National Assembly, kamar pertama Parlemen Prancis. Di sarnping itu,
Senat Prancis memiliki legitimasi politik (demokrasi) yang relatif rendah jika
dibandingkan dengan legitimasi politik yang dimiliki National Assembly karena
anggota Senat Prancis dipilih oleh electoral college (dewan pemilih), sedangkan
anggota National Assembly dipilih oleh rakyat Prancis melalui pemilu yang
diadakan untuk itu.
Namun, jika fungsi Senat Prancis di atas dihubungkan dengan klasifikasi
bicameralisme yang dibuat Giovani Sartori yakni perfect bicameralism, strong
maka sistem perwakilan dua kamar
bicameralism dan weak bicamerali~rn,'~~

(bicamera) yang dianut negara kesatuan Prancis tergolong ke dalam kateggori
weak bicameralism karena Senat Prancis hanya berwenang mengajukan RUU ke
National Assembly dan ikut membahas RUU bersarna National Assembly,
sedangkan kewenangan menetapkan RUU menjadi UU merupakan kewenangan

National Assembly. Di samping itu, Senat yang tadinya merupakan perwakilan
daerah propinsi yang terdapat di negara kesatuan Prancis, tetapi. anggotanya
merupakan wakil partai, sama seperti anggota National Assembly karena calon
anggota Senat diusulkan oleh partai politik dan partai politik yang ada di Prancis
cenderung mengusulkan tokoh partai dibandingkan tokoh masyarakat yang ada.
Arend Lijphart, (1999), Log. Cif.
Giovani Sartori, (1997), Loc. Cif.

Berdasarkan wain di atas terlihat bahwa keterwakilan daerah pada negara
kesatuan Prancis disebut Senat. Anggotanya dipilih oleh dewan pernilih (electoral
college) dari tokoh masyarakat dan tokoh politik yang diusulkan oleh partai
politik. Senat mempunyai h g s i legislasi, pengawasan dan anggaran, namun tidak
setara dengan h g s i yang dimiliki ~ a t i o n aAssembly,
l
kamar pertama Parlemen
Prancis. Oleh karena itu, sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut
negara kesatuan Prancis dikategorikan sebagai soft bicamrelaism (dua kamar
lunak) dengan bentuk asymmetrical dan incongruent berdasarkan klasifikasi
Arend Lijphart dan weak bicameralism berdasarkan klasisfikasi Giovani Sartori.

2. Belanda

Belanda merupakan negara monarki konstitusional bersusunan kesatuan.
~ a r l e m e n n ~disebut
a
Steten General, terdiri dari dua kamar (bicameral) yang
terpisah satu sama lain yakni Tweede Kamer (Lower House) dan Eerste Kamer
~~
Kamer (Lower House) merupakan perwakilan politik
(Upper ~ o u s e ) . 'Tweede
seluruh rakyat negara kesatuan Belanda. Sedangkan Eerste Kamer (Upper House)
merupakan perwakilan daerah propinsi yang terdapat di negara kesatuan Belanda.
Jumlah anggota Tweede Kamer (Lower House) saat ini yakni sebanyak
150 orang,16' sedangkan jumlah anggota Eerste Kcmer (Upper H~use)sebanyak
75 orang,16' mewakili 12 propinsi yang terdapat di negara kesatuaan Belanda saat

16*
Iii9

Article 51 ayat (2), Constitution of The Kingdom of The Netherlands 2002.
Article 51 ayat (3). Constitution of The Kingdom of The Netherlands 2002.

hi y&;

Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Droningen, Limburg,

Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijsse, Utrecht, Zeeland dan ~ u i d - ~ o 1 l a n d . l ~ ~
Penentuan jumlah anggota Tweede Kamer (Lower House) maupun anggota
Eerste Kamer (Upper House) di atas ditentukan secara proporsional terbatas

berdasarkan jumlah penduduk daerah propinsi bersangkutan.

' ' Anggota Tweede

Kamer (Lower House) dipilih rakyat melalui pemilu, sedangkan anggota Eerste
Kamer (Upper House) dipilih Dewan Propinsi (Provincial Council) dari warga

negara yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh

Pemilihan anggota Eerste? Kamer (Upper Houase) oleh Dewan Propinsi
(Provincial Council) di atas tidak boleh lebih dari 3 bulan semenjak Dewan

Propinsi (Provincial Councial) terbentuk. Masa jabatan anggota Tweede Kamer
(Lower House) d& masa jabatan anggota ~ e r s t e~ a m e r(Upper House) sama-

sama 4 tahun, namun masa jabatan Eerste Kamer (Upper House) hams diubah
jika masa jabatan Dewan Propinsi (Provincial Councils) diubah dengan UU selain

Eerste Kamer (Upper House) mempunyai h g s i legislasi, fungsi

pengawasan dan fungsi anggaran. Namun fungsi legislasi yang dimiliki Eerste
Kamer (Upper House) harus dijalankan melalui joint session antara Eerste Kamer
(Lower House) dengan Tweede Kamer (Upper House) di Steten General atau

dengan kata lain Eerste Kamer (Upper House) tidak dapat menjalankan fungsi
'71

Reni Dwi Purnomowati, (2005), Op. Cit., hlm., 96.
97.
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173 Article

2002.

51 ayat (I) dan ayat (2), Constitution of The Kingdom of The Netherlands

legislasi secara mkairi tetapi harus bersama-sama dengan Tweede Kamer (Lower

~ ~ legislasi yang dimiliki Eerste Kamer (Upper
House) di Steten ~ e n e r a 1 . IFungsi
House) melalui joint session yakni mengusulkan RUU, membahas RUU dan juga
menetapkan RUU menjadi UU, baik yang diusulkan oleh pemerintah atas narna
Raja maupun yang datang dari joint session. Setiap RUU baru. dapat menjadi UU
apabila sudah mendapat persetujuan dari Tweede Kamer (Lower House) dan

Eerste Kamer (Upper House) melalui joint session di Staten General. Dengan
demikian terlihat bahwa fungsi legislasi yang dimiliki Eerste Kamer (Upper

House) di negara kesatuan Belanda, setara dengan fungsi legislasi yang dimiliki
Tweede Kamer (Lower House). Bahkan Eerste Kamer (Upper House) mempunyai
hak (veto) menolak RUU yang telah disetujui Tweede Kamer (Lower House)
menjadi UU apabila RUU tersebut diajukan pemerintah atas nama Raja ke
. ..

. .. . .~
.- . .

--

- - -.

&eede Kamer (Lower HOUS~).
Untuk menghindari veto dari Eerste Kamer (Qpper House), biasanya

Tweede Kamer (Lower House) mengirimkan beberapa anggotanya ke Eerste
Kamer (Upper House) untuk mempertahankan RUU yang telah disetujui Tweede
Kamer (Upper House). Jika RUU tersebut diterima atau tidak diveto Eerste
Kamer (Upper House) maka RUU tersebut disetuji menjadi UU dalam joinst
session, kemudian dikirimkan kepada Raja mtuk disahkan. Namun demikian,
Raja Belanda mempunyai hak untuk menerima atau menolak RUU yang telah
disetujui joint session untuk disahkan menjadi UU.'~' Jika RUU yang telah
disetujui joint session tersebut tidak disahkan oleh Raja maka Raja hams
174
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Reni Dwi Purnomowati, (2005),Op. Cit., him., 98.
Article 8IConstitution of The Kingdom of The Netherland 2002.

mengirimkan RUU tersebut kepada joint session (Stetan General) beserta alasanalasan keberatannya. Kemudian joint session kembali membahas RUU tersebut.
Jika mayoritas anggota joint session keberatan dengan alasan yang dikemukan
Rajz, kemudian melalui pemungutan suara mayoritas anggota joint session tetap
menyetujui RUU tersebut menjadi UU maka RUU tersebut sah menjadi UU. Raja
harus mensahkan RUU tersebut menjadi UU.
Di samping memiliki h g s i legislasi, Eerste Kamer (Upper House) juga
memiliki h g s i pengawasan yakni mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam
rangka menjalankan hngsi pengawasan ini Eerste Kamer (Upper House) dapat
meminta pemerintahkabinet dan Sekretaris Negara memberikan informasi, baik
secara lisan maupun tulisan dalarn sidang Eerste Kamer (Upper ~ o u s e ) , ' ~ ~ s e r t a
dapat pula melakukan penyelidikan melalui hak angket jika pemerintah atau
-

-

-

kabinet diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
dan berdampak luas terhadap kehidupan m a ~ ~ a r a k a tJika
. ' ~ melalui
~
penyelidikan
Eerste Kamer (Upper House) berpendapat bahwa pemerintah~kabinar diduga

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang maka Eerste
Kamer (Upper House) dapat mengajukan mosi tak percaya kepada kabinet.

Namun demikian, kabinet tidak dapat dijatuhkan oleh Eerste Kamer (Uper House)
kecuali Tweede Kamer (Lower House) juga mengajukan mosi tak percaya kepada
pemerintahkabinet.
Jika Tweede Kamer (Lower House) dan Eerste Kamer (Upper ~ o u s e )
mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet dalam sistem pemerintahan
69 ayat ( I ) dun ayat (3) constitution of The Kingdom of The Netherlands 2002.
Article 70 Constitution of lie Kingdom of The Netherlands 2002.

L76Article
17'

parlemefs Belanda maka kabinet hams menguiidEkan din dari jabatannya.
Sebagai penyeimbang kekuasaan Tweede Kamer (Lower House) dan Eerste

Kamer (Upper House) yang dapat menjatuhkan kabinet maka konstitusi negara
kesatuan Belanda memberikan kewenangan kepada Raja untuk membubarkan

Tweede Kamer (Lower House) dan Eerste Kamer (Upper ~ o u s emelalui
)
Dekrit
Kerajaan (Royal ~ e c r e e ) . 'Jika
~ ~ Tweede Kamer (Lower House) dan Eerste

Kamer (Upper House) dibubarkan oleh Raja, maka pemilu untuk memilih
anggoata Tweede Kamer (Lower House) hams dilaksanakan dalam kurun waktu

30 hari semenjak Tweede Kamer (Lower House) dibubarkan. Sedangkan anggota
Eerste Kamer (Upper House) kembali dipilih oleh Dewan Propinsi (Provincial
Council) dalam kurun waktu paling lama 30 hari semenjak dibubarkan.
Selain memiliki fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, Eerste Kamer
-- -. ..

-

(Upper House) bers&na h e e d e ~amer-(LowerHouse) melalui joint session di
Staten Ganeral juga memiliki fungsi anggaran yakni menetapkan RUU tentang

APBN menjadi UU.
Selain memiliki tiga fungsi di atas, Eerste. Kamer (Upper House) masih
memiliki kewenangan lain yang hams dijalankan secara bersama dengan Tweede

Kamer (Lower House) dalam joint session yakni; ( I ) , Memberikan persetujuan
terhadap pernikahan Raja. (21, Mengeluarkan seseorang atau beberapa orang dari
kedudukannya sebagai pewaris tahta kerajaan. (3), Menunjuk pengganti Raja. (4),
Mengambil sumpah Raja. (5),

Menentukan pengasuh dan pendamping Raja

apabila Raja masih di bawah umur. (6), Memutus berdasarkan pendapat Menteri

17*

Article 50-51 Constitution of The Kingdom of The Netherlands 2002.
Article 105 Constitution of The Kingdom of The Netherlands 2002.

6&wa Raja tid& mampu melaksanakan kekuasaan prerogatif kerajaan d m
menunjuk pembimbing Raja. (7), Mempertimbangkan dan memutuskan apabila
Raja ingin melepaskan untuk sementara waktu kekuasaan prerogatif kerajaan. (8),
Menunjuk wakil sebagai pengganti Raja hingga Raja benunur 18 tahun d m
mengambil surnpahnya. (9), Menyatakan negara dalam keadaan perang dan (lo),
menentukan jangka waktu negara dalarn keadaan bahaya.Ig0
Selain memiliki hngsi di atas, Eesrte Kamer (Upper House) masih
memiliki .kewenangan lain yakni; memeriksa kelengkapan swat dari anggota
Eerste Kamer (Upper House) yang baru terpilih berdasarkan UU serta menyetujui

RUU tentang perubahan U U D . ' ~ ~
Fungsi Eerste Kamer (Upper House) di atas jika dihubungkan dengan
klasifikasi bikameralisme yang dibuat Arend Lijphart yakni bikameralisme h a t
- - - -

-

(strong bicameralism), sedang-Gat (medium-strength bicameralism) dan
~ ~ sistem perwakilan dua kamar
bikameral lemah (weak b i c a m e r a l i ~ m ) , 'maka
(bicamerai) yang dianut negara kesatuan Belanda tergolong ke dalam strong
bicamrelaism (dua kamar sama-sama h a t ) dengan bentuk symmetrical dan
congruent kar&a di satu sisi Eerste Kamer (Upper House) sebagai kamar kedua

di Staten General memiliki hngsi setara dengan hngsi yang dimiliki Tweede
Kamer (Lower House), kamar pertama Parlemen Belanda, namun di sisi lain

anggota Eerste Kamer (Upper House) memiliki legitimasi politik (demokrasi)
yang relatif lebih rendah atau kurang dibandingkan dengan legitimasi politik yang
dimiliki Tweede Kamer (Lower House) karena anggota Eerste Kamer (Upper
187-1 81

'" Fatmawati, (2010), Op.Cit., hlm., 182.
Arend Lijphart, (1999), LOC. Cif.

House), k m a r k d u a dipilih oleh Dewan Propinsi (Provincial Council),
sedangkan anggota Tweede Kamer (Lower House), kamar pertama dipilih oleh
rakyat melalui pemilu yang diadakan untuk itu.
Selanjutnya, jika fungsi Eerste Kamer (Upper House) dihubungkan
dengan klasifikasi bicameralisme yang dibuat Giovani Sartori yakni perfect
maka sistem
bicameralism, strong bicameralism dan weak bi~ameralism,'~~
perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut negara kesatuan Belanda termasuk
dalam kategori perfect bicameralism karena Eerste Kamer (Upper House) sebagai
kamar kedua di Parlemen negara kesatuan Belanda mempunyai fungsi legislasi
satara dengan fungsi legislasi yang dimiliki Tweede Kamer. (Lower House), mulai
dari mengajukan RUU, membahas RUU dan menetapkan RUU menjadi UU,
bahkan di bidang legislasi ini Eerste Kamer (Upper House) mempunyai hak
..- .

-

- -

-- .-

(veto) menolak RUU yang telah disetujui ~ w e e d eKamer menjadi UU.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keterwakilan daerah (regional

representatives)' propinsi di negara kesatuan Belanda disebut Eerste Kamer
(Upper House). Anggotanya dipilih oleh Dewan Propinsi (Provincial Council)
dari warga negara ~ e l a n d ayang berumur minimal 18 tahun yang sedang tidak
dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Eerste Kamer (Upper House) mempunyai
fungsi legislasi: pengawasan dan anggaran, setara dengan fungsi yang dimiliki

Tweede Kamer (Lower House), namun hams dijalankan secara bersama-sama
dengan Tweede Kamer (Lower House) dalam joint session di Staten General.
Oleh karena itu, sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang terdapat di negara

Giovani Sartori, (1997), Loc. Cit.

13SatllZ-BelelGdadikafegorikan strong bii;dmrelaism dengan bentuk symmetrical
dan congruent berdasarkan klasifikasi Arend Lijphart dan perfect bicameralism
berdasarkan klasisfikasi Giovani Sartori.

3. Inggris
Inggris merupakan negara monarki konstitusional bersusunan kesatuan dan
diyakini oleh para ahli ilmu politik dan hukum tata negara memiliki Parlemen
tertua di dunia yang cikal bakalnya sudah ada semenjak akhir abad 12 masehi. lS4
Negara kesatuan Inggris mengadopsi sistem perwakilan dua kamar
(bicameral). Lembaga perwakilannya disebut Parlemen, terdiri dari House of
Common (Lower House) sebagai kamar pertama dan House of Lord (Upper
House) sebagai kamar kedua House of Common (Lower House) merupakan
.

.

--

-

perwakilan politik seluruh rakyat Inggris yang dipilih melalui pemilu dengan
sistem distik dalam sekali 5 tahun,18' sedangkan House of Lord (Upper House)
merupakan perwakilan kaum bangsawan, pemuka agama dan tokoh masyarakat
yang diangkat oleh Mahkota ~ n ~ g r i s . ' ~ ~ House
~ n ~ ~ofo Lord
t a (Upper House)
yang berasal dari kaum'bangsawan menduduki jabatan secara turun temurun,
sedangkan anggota House of Lord (Lower House) yang berasal dari tokoh agama
dan tokoh masyakat menduduki jabatan karena diangkat oleh Mahkota atas
pertimbangan ketokohan dan jasanya terhadap negara, misal di bidnng
pendidikan, pemerintahan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Mereka

.
,
A

lS6

Fatmawati, (2010), Op. Cit., hlrn., 209.
Eddy Purnama, (2007),Op. Cit., hlm., 105.

meniadi- aiggma HOU.re of Lord (Upper House) s e w h i a ~ ~kemudian
, ' ~ ~
setelah meninggal dunia digantikan oleh tokoh masyarakat lain yang juga melalui
proses pengangkatan oleh Mahkota.
Jurnlah anggota House of Common (Lower Home) hasil pemilu 2001
sebanyak 659 ~ r a n ~ , ' * ~ s e d a n ~jumlah
k a n anggota House of Lord (Upper House)
yang diangkat Mahkota pada masa itu sebanyak 1.067 orang dengan komposisi

hereditarypeers sebanyak 633 orang, life peers sebanyak 408 orang dan clergy 26
orang. Namun sekarang, baik jumlah anggota House of Common (Lower House)
maupun jumlah anggota House of Lord (Upper House) mengalami pengurangan
yakni menjadi 646 orang untuk anggota House of Common (Lower House) dan
726 orang untuk House of Lord (Upper

Anggota House of Lord (Upper

House) pada umumnya sudah berusia lanjut. Sangat jarang di antara mereka
mendud& jib&

di bawah umur 50 tahun. Me;&-rga-rata

baru menduduki

jabatan sebagai anggota House of Lord (Upper House) ketika berumur 60 tahun,
dan rata-rata umur anggota House of Lord (Upper House) adalah 65 tahun.lgOHal
ini konsekuensi logis dari masa jabatan House of Lord (Upper House) yang
seurnur hidup.

House of Lord (Upper House) di atas semula merupakan Dewan Raja,

1

pemimpin tuan-tuan tanah, tetapi lama-kelamaan h g s i n y a berubah menjadi

I

pembuat UU bersama dengan House of Common (Lower ~ o u s e ) , 'bahkan
~ ~ dalam

187 Numensen Sinamo, (2010), Perbandingan Hukum Tala Negara, Jala Permata Aksara,
Jakarta, hlrn., 115.
Reni Pumomowati, (2005),
Op. Cit., hlm., 82.
189 v
-,up.
Lit., hlm., 210.
Samuei C. Yetterson & Antony Mugham, (1999), Op. Cit., hlm., 206 dan 209.
l9' Reni Purnomowati, (2005), Up. Cit., hlm., 83.

'"

ha1 pembuahi UU ddiiiiyii House of Lord (Upper House) mempunyai hak veto
menolak RUU yang telah disetujui House of Common (Lower House) menjadi

UU. Namun kemudian melalui Parliement Act 1911 dan tahun 1946, hak veto
yang dimiliki House ofLord (Upper House) tersebut dihapus.lg2
Sekarang berdasarkan Parliement Act 1911 yang kemudian diubah dengan

Paliement Act 1946, House of Common (Lower House) memiliki tiga fungsi yakni
fungsi legislasi, fbngsi pengawasan dan fungsi anggaran. Sedangkan House o f

Lord (Upper House) mempunyai lima kewenangan yakni; kekuasaan di bidang
peradilan (judicial power), kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan

(legislative power), kekuasaan di bidang keuangan (financial power), kekuasaan
di bidang eksekutif (executive power) dan kekuasaan di bidang konstitusional
(constitutionalpower)'93 yang selanjutnya dibahas satu persatu di bawah ini.

~ e r t a m a kekua&in
,

di bidang peradilan, House

of Lord (upper ~ o i s e )

merupakan peradilan tertinggi tingkat banding bagi semua perkara sipil dan
kriminal untuk wilayah ~ n ~ l &dan
d Irlandia serta khusus perkara sipil untuk
wilayah skotlandia.lg4 Kedua, kekuasaan di bidang peraturan perundangundangan atau legislasi, House 'of Lord (Upper House) hanya benvenang
menangguhkan RUU yang telah disetujui House of Cominon (Lower House)
paling lama dalam waktu satu tahun, dan khusus untuk RLJUtentang APBN hanya
dapat ditunda oleh House of Lord (Upper House) paling lama satu bulan semenjak
RUU tersebut disetujui House of Common (Lower House). Dengan demikian
192

Ibid,hlm., 85.

Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm., 137- 139.
'94 Eddy Purnama, (2007), Op. Cit., hlm., 11 1.

terlihat, dalam bidang legislisi House of Lord (Upper House) tidak benvenang
mengajukan RUU. RUU hanya dapat diajukan oleh pemerintah atas nama Ratu
atau datang dari House of Common (Lower House) sendiri, kamar pertarna

Jika RUU datang dari pemerintah atas nama Ratu maka RUU tersebut
hams diajukan kepada House of Common (Lower House). House of Common

(Lower House) mempunyai hak amandemen, kemudian jika RUU tersebut telah
disetujui House of Common (Lower House) menjadi UU, sebelum disahkan oleh
Mahkota, House of Common (Lower House) hams mengirimkan RUU tersebut
terlebih dahulu kepada House of Lord (Upper House) untuk mendapat persetujuan
menjadi UU. House of Lord (Upper House) tidak mempunyai hak amandemen,
akan
.

tetapi

hanya

benvenang

memberikan persetujuan

atau

menolak

-

(menangguhkan) RUU yang telah disetujui House of Common (Lower House)
menjadi UU. Jika House of Lord (Upper House) menolak memberikan
persetujuan terhadap RUU yang telah disetujui House of Common (Lower House)
maka House of Lord (Upper House) hanya berwenang menunda pelaksanaan
RUU tersebut paling lama satu tahun semenjak RUU tersebut disetujui House of

Common (Lower House), dan khusus untuk RUU tentang APBN sebagaimana
'disebutkan di atas; hanya dapat ditunda persetujuannya oleh Hozise of Lord

(Upper House) paling lama satu bulan.
Ketiga, dalam bidang pajak dan keuangan atau anggaran, berdasarkan
Parliament Act 1911 dan 1946, House of Lord (Upper House) tidak benvenang

.--195 Namun demikian,
menjadi UU hanya House of Common (Lower House) saja.
sebelum RUU tentang pajak, dan RUU tentang APBN tersebut disahkan oleh
Mahkota menjadi UU, House of Lord (Upper House) dapat menolak dan menunda
RUU tersebut paling lama satu bulan sebagaimana disebutkan di atas. 196
Keempat, di bidang eksekutif, House of Lord (Upper House) mempunyai

kewenangan yang sama dengan House of Common (Lower House) untuk
menyetujui atau menolak berlakunya peraturan pemerintah. Penolakan biasanya
dilakukan oleh House of Lord (Upper House) apabila peraturan pemerintah
tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih
tinggi atau bertentangan dengan konvensi ketatanegaraan 1nggris.lg7
Kelima, di bidang konstitusional, House of Lord (Upper House)

benvenang menghalangi atau menolak keinginan House of Common untuk
-

-

-

--

merubah masa jabatan ~arlernendari 5 tahun menjadi lebih p&dek atau lebih
lama.lg8
Fungsi House of Lord (Upper ~ a u s e di
) atas, jika dihubungkan dengan
klasifikasi bicameralisme yang dibuat Arend Lijphart yakni bikameralisme h a t
(strong bicameralism), sedanglcukup h a t (medium-strength bicameralism) dan

bikameralisme lemah (weak

maka sistem perwakilan dua kamar

(bicameral) yang dianut negara kesatuan Inggris tergolong ke dalan so$
bicameralism-dengan bentuk asymmetrical dan congruent karena kewenangan

-

lg5 Numensen Sinamo, (20 lo),

111.
1%

197

F

Op. Cit., hlm., 1 16. Eddy Pumama, (2007), Op. Cit., hlrn.,

Qn cit, him-, 710.

lg9 Arend Lijphart, (1 999), Loc.

111

Cit.

yang dimiliki House ofLo7a (Upper House) sebagai kamtir kediii di-Perlemen
Ingrris tidak setara dengan hngsi yang dimiliki House of Common (Lower

House), kamar pertama Parlemen Inggris. Di samping itu House of Lord
mempunyai 1egit.imqsi poitik relatif lebih rendah dibandingkan dengan legitimasi

e
politik yang dimiliki House of Common (Lower House) sebab anggota ~ o u s of
Lord (Upper House) diangkat oleh Mahkota dari kaum bangsawan, tokoh agama
dan tokoh masyarakat Inggris, sedangkan anggota House of Common (Lower

House) dipilih melalui pemilu oleh rakyat Inggris dalam 5 tahun sekali.
Selanjutnya, jika h g s i House of Lord (Upper House) di atas dihubungkan
dengan klasifikasi bicameralisme yang dibuat Giovani Sartori yakni perfect

bicameralism, strong bicameralism dan weak bicameralism200 maka sistem
penvakilan dua kamar (bicameral) yang dianut negara kesatuan Inggris tergolong
- - .- -. . - -- .

ke dalarn weak bicameralism karena House of Lord (Upper House) tidak
benvenang mengajukan RUU kepada House of Cornmon (Lower House) dan juga
tak benvenanag ikut mmbahas RUU bersama House of Common (Lower House)
akan

tetapi hanya benvenang

memberikan

persetujuan,

menolak

atau

menangguhkan RUU yang telah disetujui ~ o u s eof Common (Lower House)
menjadi UU paling lama satu tahun dan khusus untuk RUU APBN paling lama
satu bulan sebelum disahkan oleh Mahkota.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kamar kedua Parlemen Inggris
disebut House of l o r d (Upper House), anggotanya bukan berasal dari perwakilan
teritorial, akan tetapi merupakan penvakilan kaum bangsawan dan etnis tertentu

Giovani Sartori, (1997),Loc. Cit.

yang diangkat oleh Mahkota iuihZ-mGa- j56atb seumur hidup. Berdasarkb
h g s i yang dimiliki House of Lord (Upper House), sistem perwakilan dua karnar
(bicameral) yang dianut negara kesatuan Inggris termasuk dalam kategori so$
bicameralism den@ bentuk asymmetrical dan congruent berdasarkan klasifikasi

Arend Lijphart dan termasuk dalam kategori weak bicameralism berdasarkan
klasifikasi yang dibuat Giovani Sartori.

4. Jepang

Jepang secara geografis terletak di Asia Timur, merupakan negara monarki
konstitusional bersusunan kesatuan (unitary state). Negara kesatuan Jepang
memiliki sistem perwakilan dua kamar (bicameral).Parlemennya disebut Diet dan
merupakan lembaga tertinggi negara. Diet (Parlemen) terdiri dari dua karnar yakni
.....
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~

shugi-in (House of Representatives) dan Sangi-in (House of ~ouncillors).~~'
Shugi-in (House of Representaves) merupakan kamar pertama dan Sangi-in
(House of Councillors) merupakan kamar kedua. Shugi-in (House of
Representatives) maupun Sangi-in (House of Councillors) sama-sama merupakan

perwakilan politik rakyat Jepang yang dipilih langsung melalui pemilu.202
Jumlah anggota Shugi-in (House of Representatzfl pada tahun 2001
sebanyak 550 orangy3 empat tahun kemudian dikurangi menjadi 480 orang

'~
jumlah anggota Sangi-in
dengan masa jabatan selama 4 t a h ~ n . ~Sedangkan
(House of Councillors) pada tahun 2001 sebanyak 252 orang, kemudian pada
20' Article 42 Constitution of Japan Tahun 1946. Glenn D. Hook & Gavan Mc Cormack,
. . o
(2001), Japan Contested C
n
s
t
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, c '17.J9-
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Fatmawati, (2010), Op. Cit., hlrn., 176.
Reni Punomowati, (2005), Op. Cit., hlrn., 92.

tahun 2004 dikurangi menjadi 242 oiGig205'Zi terikh- pada tahun 2008
dikurangi lagi menjadi 128 orang206dengan masa jabatan selama 6 tahun. Namun
separoh dari anggota Sangi in (House of Councillors) dipilih setiap tiga tahun
sekali oleh rakyat Jepang melalui pemilu dari calon-calon yang dillsulkan oleh
pa*ai politd?07 yang mana pada umumnya merupakan tokoh-tokoh partai politik
dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat
~ e ~ a Oleh
n ~karena
. ~ ~
itu-lah
~ Sangi in (House of Councillors) juga disebut
dengan perwakilan politik seperti Shugi-in (House of Representatzlf).
Menurut Konstitusi Jepang Tahun

1946, Shugi

in

(House of

Representatives) dan Sangi-in (House of Councillors) mempunyai kedudukan dan

fungsi yang setara satu sama lain, baik di bidang legislasi, bidang pengawasan
maupun bidang anggaran. Namun dalam praktek perpolitikan di Jepang tidak
- - -

-.

~.
..
.

-..

....

demikian halnya, kekuasaan

-

--

.

-

Representatives) jauh lebih

(House

menonjol ketimbang kekuasaan Sangi-in (House of Councillors). Hal itu
disebabkan karena sebagian besar anggota Sangi-in .(House of Councillors)
berasal dari partai politik, dan mereka berapliasi dengan anggota Shugi-in (House
'

of Representatives) yang juga berasal dari partai politik.209

Di bidang legislasi, RUU bisa datang dari pemerintahkabinet atas nama
Kaisar atau dari salah satu kamar yang acla di Diet (Parlemen), baik dari Shugi-in
(House of Representatives) maupun dari Sangi-in (House of Councillors). RUU

'05

'06
'07
208

Ibid, hlm., 93.
Fatmawati, (2010), Op. Cit., hlrn., 176.
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Document and Analisys, Routledge, London, hlm,. 197.
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Japan Contested Constitution;

UU, namun dapat pula melalui joint commitee. Akan tetapi, khusus mengenai
RUU tentang APBN yang diajukan pemerintah pertama kali hams disampaikan
kepada Shugi-in (House of Representatives), kemudian setelah disetujui Shugi-in

(House of Representatives) baru dikirimkan ke Sangi-in (House of Concillord)
untuk dimintai persetujuan.210
Di negara kesatuan Jepang, setiap RUU sebelum disahkan menjadi UU
oleh Kaisar, terlebih dahulu hams mendapat persetujuan dari kedua karnar Diet
(Parlemen). Narnun dalam pembuatan UU, Shugi-in (House of Representatives)
lebih supreme dari pada Sangi-in (House of Councilors) karena RUU yang telah
disetujui Shugi-in (House of Representaves) walaupun di kemudian hari tidak
mendapat persetujuan atau di veto Sangi-in (House of Councillors), R W tersebut

.m-.melai.u-i-sidang S-hugi-in .(Hiuse .ofR-ep-rYeseniitive-s-)-'yang

m&-n-jadr

tetap

diadakan untuk itu dengan syarat mendapat persetujuan minimal dari 213 anggota

Shugi-in

(House

o f . ~e~resentatives).~"Sidang

shugi-in

(House

of

Refresentatives) untuk mematahkan veto Sangi-in (House of Councillors) baru
dapat diadakan setelah 60 hari semenjak RUU tersebut diterima ~angi-in(House

of Councillors),narnun tidak mendapat persetujuan.212
Kedua, di bidang pengawasan, baik Shugi-in (House of Representatives)
maupun Sangi-in (House of Councillors) sama-sama mernpunyai kewenangan
mengawasi jalannya pemerintahan. Shugi-in (House of Representatives) maupun
Article 60 ayat (1) Constitution of Japan Tahun 1946.
. .
, - 1
Article 59 ayat (2) Constitution of Japan Tahun 1946
Op. Cit.. hlm, 176.
2'2 Article 59 ayat (4) Constitution of Japan Tahun 1946. lihat juga Fatmawati, (2010),
Op. Cit., hlm., 176.
2'0

secara lisan maupun tulisan dalam joint commitee atau dalam sidang masingmasing kamar guna meminta informasi dan keterangan yang diperlukan.213
Dalam rangka melakukan fungsi' pengawasan tersebut, masing-masing kamar
mempunyai hak angket214 yakni hak untuk melakukan penyelidikan terhadap
tindakan kabinet yang meresahkan masyarakat dan diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Penyelidikan terhadap tindakan kabinet yang
diduga melakukan pelanggaran terahadap peraturan perundang-undangan tersebut
dapat dilakukan bersama-sama oleh Shugi-in (House of Representatives) dan
Sangi-in (House of Councillors), namun dapat pula dilakukan oleh masing-masing

kamar secara sendiri-sendiri. Jika hasil penyelidikan menunjuk bahwa kabinet
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka Shugi-in
- . - - -

-

- .-

-. -

(House of Representatives) dan sans-in ( ~ o u s e of ~ouncillors) dapat

mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet, dan kabinet harus mengundurkan
din dari j a b a t a r ~ n ~ aSebagai
. ~ ' ~ penyeimbang terhadap kekuasaan Parlemen yang
demikian dalam sistem pemerintahan parlernenter Jepang maka konstitusi Jepang
memberikan kekuasaan kepada Kaisar untuk membubarkan Parlemen 'atas saran
dari Perdana MenteriIKabinat.
Ketiga, di bidang anggaran. Shugi-in (House of Representatives) maupun
Sangi-in (House of Councillors) sama-sama
benvenang menetapkan APBN
'

Jepang. Namun sebagaimana disebutkzm di atas, RUU tentang APBN yang
Article 63 Constitution o f Japan Tahun 1946.
Article 62 Constitution of Japan Tahun 1946.
"'Dalam tradisi J
e
p
p
terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebelum penyelidikan dimulai oleh aparat yang
berwenang.
2'3

2'4

keputusan terakhir ada pads tangan Shugi-in (House of ~ e ~ r e s e n t a t i v e s ) . ~ ~ '
Fungsi Shugi-in (House of Representatives) dan h g s i Sangi-in (House of

Councillors) di atas jika dihubungkan dengan klasifikasi bicameralisme yang
dibuat Arend Lijphart yakni bikameralisme kuat (strong bicameralism),
sedang/cukup h a t (medium-strength bicameralism) dan bikameral lemah (soft

bicameralism)222maka sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut
negara kesatuan Jepang termasuk dalam kategori bikameralisme kuat (strong

bicameralism) dengan bentuk symmetrical dan incongruet karena h g s i yang
dimiliki Sangi-in (House of Councillors), karnar kedua Parlemen Jepang setara
dengan h g s i yang dimiliki Shugi-in (House of Representatives), kamar pertama.
Di samping itu anggota Sangi-in (House of Councillors), kamar kedua parlemen
-

- --.- - -

-

--

J@ang memiliki legitirnasi poli6k yang tinggi, s&a dengan legitimasi politik
yang dimiliki anggota Shugi-in (Hozwe of Councillors) karena sama-sarna dipilih
oleh rakyat Jepang melalui pemilu.
Selanjutnya jika dihubungkan dengan klasifikasi bicameralisme yang
dibuat Giovani Sartori yakni perfect bicameralism, strong bicameralism dan weak

bicameralism223maka sistem perwakilan dua kamar (bicameral system) yang
dianut negara kesatuan Jepang termasuk masuk dalam kategori perfect

bicameralism karena Sangi in (House of Councillors), kamar kedua Parlemen
Jepang

'

mempunyai

kewenangan

setara

dengan

Shugi-in

(House

of

representatives), kamar pertama. Mulai mengajukan RUU, ikuti membahas RUU
(71 C
223

. '.

Giovani Sartori, (1997), Loc. Cit.

P

"

.

sampai menetapkan RUU menjadi

UU. Bahkan Sangi-in (House of~Councz~ors)

ini dapat memveto R W yang telah disetujui Shugi in (House of Representatives)
menjadi W. Namun realitas politik menunjukkan ~hugi-in (House of

Representatives) lebih kuat dari pada Sangi-in '(House of Councillors) karena
mayoritar anggota Sangi-in (House of Councillors) berasal dari anggota partai
politik yang dalam menentukan kebijakan negara Jepang mereka berapliasi
dengan anggota yang berasal dari Shugi in (House of Representatives).
Berdasarlan uraian di atas terlihat bahwa kamar kedua Parlemen (Diet)
Jepang yakni Sangi-in (House of Councillors) bukanlah perwakilan regional, akan
tetapi merupakan perwakilan politik rakyat Jepang, sama seperti anggota Shugi-in

(House of Representatives), kamar pertama Parlemen Jepang karena anggota
Shangi-in (House of Councillors) pada urnumnya berasal dari tokoh partai politik
-

-

..-

-

. - -

dan hanya sebagiai kecil saja yang berasal dari tokoh masyar&at Jepang yang
anggotanya dipilih rakyat melalui pemilu dari calon yang diusulkan oleh partai
politik peserta pemilu. Selanjutnya, berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh Sangi

in (House of Councillors), sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut
negara kesatuan Jepang termasuk dalam kategori strong bicameralism
berdasarkan klasifikasi yang dibuat Arend Lijphar dan termasuk dalam kategori

perfect bicameralism berdasarkan klasifikasi yang dibuat Giovani Sartori.

5. Thailand

Thailand merupakan negara monarki konstitusional bersusunan kesatuan

Thailand mengadopsi sistem perwakilan dua kamar (bicamerao. ParlemeGya
disebut Rathasapha (National Assembly), terdiri dari Sapha Phutaen (House of
Representatives) sebagai kamar pertama dan Wusthisapha (Senat) sebagai kamar
k e d ~ a Sapha
. ~ ~ ~Phutaen (House of Representativcis) .mempakan perwakilan
politik selumh rakyat

haila and,

sedangkan Wusthisapha (Senat) merupakan

perwakilan daerah propinsi yang terdapat di negara kesatuan Thailand yang mana
saat ini berjumlah sebanyak 76 propinsi.225
Jumlah anggota Sapha Phutaen (House of Representatives) pada tahun
2000 sebanyak 360 orang,226kemudian mengalami tambahan pada pemilu 2004
dan 2008 sehingga anggotanya saat ini menjadi 500 orang,227dipilih melalui
pemilu (popular vote) untuk masa jabatan 4 tahun. Selanjutnya, anggota
Wusthisapha (Senat) Thailand pada tahun 2000 berjumlah 200 orang,228kemudian
-..

mengalami tambahan

,

~

~.

---

pads pemilu berikutnya sehingga anggota Wusthisapha

(Senat) iaat ini menjadi 270

dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan

sistern distrik terbuka benvakil banyak.

Reni Purnomowati, (2005), Op. Cit., hlm., 120.
Propinsi (Changwat) tersebut yakni; Amnat Charoen, Ang Thong, Buriram,
Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyabhum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chan Buri,
Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kancanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krup Thep Mahanakhon
(Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan,
Nakson Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon
Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, .Nonthaburi, Pathun Thani,
Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra
NaIchon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachun Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi,
Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakhon Nakhon, Samut Prakan, Sarnut Sakhon, Samut Songkhram, Sara
Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Tani, Uthai Thani, Uttaradit,
Yala, Yasothon. Reni Purnomowati, (2005), Op. Cit., hlm., 120.
224

22S

,o p . Clt., him., 120.
Reni Purnomowati, (2005), Ibid., hlm., 120.
229 Nomensen Sinamo, (2010), Op. Cit., hlrn., 104.
228

Masing-masing daerah propinsi mempunyai jumlah wakil yang bebeda
satu sama lain karena penentun jumlah wakil daerah propinsi yang akan duduk di
Wusthisapha (Senat) ditentukan berdasarkan jurnlah

penduduk propinsi

bersangkutan secara proporsional. Masa jabatan anggota' Wusthisapha (Senat)
yakni selama 6, qamun separoh dari mereka dipilih setiap tiga tahun ~ e k a l i ~dari
~'
warga negara Thailand yang menjadi warga negara karena kelahiran, berusia tidak
kurang dari 40 tahun pada saat hari pemilihan, berpendidikan tidak kurang dari
Bachelor Degree atau sederajat dan hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh
pengadilan.231
Wustilisapha (Senat) mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan
h g s i anggaran. Pertama, fungsi legislasi yang dimiliki Wusthisapha (Senat)
yakni membahas RUU yang telah disetujui Sapha Phutaen (House of
...

~

. . ~
~. ~

-

.--

.-

. .

... -. - .

~

~~

~ ~ - ~

Representatives) menjadi UU. ~ u s t h i s a ~ h(senat)
a
mempunyai hak amandemen
dan hak veto terhadap RUU yang telah disetujui Sapha Phutaen (House of
Representatives). Namun Wusthisapha (Senat) tidak mempunyai kewenangan
mengajukan R U U , ~
yang
~ ~benvenang mengajukan R W hanya Dewan Menteri
dan Sapha Phutaen (House of ~ e ~ r e s e n t a t i v e sApabila
) . ~ ~ ~ R W diajukan oleh
Dewan Menteri atau diajukan oleh anggota Sapha Phutaen (House of
Representatives), kemudian setelah mendapat persetujuan dari Sapha P h t ! t ~ e ~
(House of Representatives) maka RUU tersebut selanjutnya dikirim oleh Sapha
Phutaen (House of Representatives) ke Wusthisapha (Senat) untuk mendapat

. . .
. .
...?
&
>
230

9

232

233
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Reni Purnomowati, (2005), Op. Cit.,hlrn., 121.
Konstitusi Thailand, Section 173.

persetujuan. Sebagaimaa disebutkan di atas, Wusthisapha (Senat) -&pat
mengamandemen, memberikan persetujuan atau menolak RUU yang telah
disetujui Sapha Phutaen (House of Representatives) tersebut. Apabila RUU yang
telah disetujui Sapha Phutaen (House of Representatives) tersebut ditolak oleh
Wusthisapha (Senat) menjadi UU maka Wusthisapha (Senat) mengembalikan
RUU tersebut ke Sapha Phutaen (House of Representatives).
Narnun demikian, Sapha Phutaen (House of Representatives) dapat
mengabaikan veto Wusthisapha (Senat) tersebut setelah 180 hari semenjak RUU
tersebut dikembalikan oleh Wusthisapha (Senat) dengan syarat lebih dari ?4
anggota Sapha Phutaen (House of Representatives) menyetujui RUU tersebut
menjadi UU dalam sidang yang diadakan untuk

it^.^^^

Kedua, di bidang pengawasan Wusthisapha (Senat) berwenang mengawasi
.

- - ..

.
.

jalahnia pemerintahG-$iiigd~jala&an oleh Dewan ~ e n t e r i . ~ ~ ~ ~Menteri
ewan
hams memberikan penjelasan kepada Wusthisapha (Senat), baik secara lisan
maupun tulisan dalam sidang Wusthisapha (Senat) yang diadakan untuk itu
apabila diminta. Dalam rangka menjalankan hngsi pengawasan tersebut,
Wusthisapha (Senat) mempunyai hak interpelasi yakni hak untuk meminta
keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
b e r ~ ~ e ~ a rJika
a . ' ~keterangan
~
yang diberikan Dewan Menteri tidak memuaskan
Wusthisapha (Senat), dengin persetujuan minimal 315 anggota Wusthisapha
(Senat), Wusthisapha (Senat) dapat mengeluarkan mosi tak percaya kepada
234

235
236

Ibid, hlm., 105.
Pasal77 ayat (2) W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

249

Dewan ~ e n t e r i . Namun
~ ~ ~ demikian, Wusthisapha (Senat) tidak dapat
menjatuhkan Dewan Menteri melalui mosi tidak percaya tersebut karena menurut
Konstitusi Thailand yang dapat menjatuhkan Dewan Menteri melalui mosi tidak
percaya hanyak Sapha Phutaen (House of

~e~resentatives).~"Sebagai

penyeimbang kewenangan Sapha Phutaen (House of Representatives) yang
seperti itu, Raja dapat membubarkan sapha Phutaen (House of Representatives)
atas saran Perdana Menteri.
Ketiga, fungsi anggaran yang dimiliki Wusthisapha (.Senat) yakni

~ ~ ~ R W tersebut disetujui terlebih dahulu
membahas R W tentang A P B N setelah
oleh Sapha Phutaen (Kouse of Representatives). Namun jika RUU tentang APBN
tersebut tidak disetuji Wusthisapha (Senat), RUU tersebut hams dibahas dalarn
joint session di National Assembly. Jika telah dibahas melalui joint session di
..

.

-

National Assembly, akan k a p i juga tidak mend&a? persetujuan dari ~ u s t h i s a ~ h a
(Senat) maka Sapha Phutaen (House of Representatives) dapat menetapkan R W
tentang APBN tersebut menjadi UU dalam sidang yang diadakan untuk itu dengm
syarat hams

disetujui

!h

lebih

anggota Sapha

Phutaen

(House

of

Selain tiga fungsi di atas, Wusthisapha (Senat) masih mempunyai
kewenangan lain yakni (1): mengawasi umsary administrasi kenegaraan, (2),
melakukan seleksi, menunjuk, memberi rekomendasi dan memberi persqtujuan
kepada orang yang memegang posisi dalam badan independen, (3), bertindak

237
>

238

., 1 u J .

239 Ibid.
240

Ibid, hlrn., 110.

I

.,

.

sebagai National Assembly ketika masa jabatan Sapha Phutaen (House of
Representatives) berakhir sampai terbentuk yang baru dan (4), melakukan
pemecatan terhadap pejabat t e r t e n t ~ . ~ ~ '
Fungsi yang dimiliki Wusthisapha (Senat) di atas, jika dihubungkan
.

.

dengan klasifikasi bicameralisme yang dibuat Arend Lijphart yakni strong
bicameralism, medium-strength bicameralism dan soft bicameralism242 maka
sistem penvakilan dua kamar (bicameral) yang dianut negara kesatuan Thailand
termasuk dalam kategori medium-strength bicameralism dengan bentuk
assymetrical dan congruent karena di satu sisi fbngsi yang dimiliki Wusthisapha
(Senat), kamar kedua Parlemen Thailand hampir setara dengan fbngsi yang
dimiliki Sapha Phutaen (House of Representatives), kamar pertama. Namun pada
sisi lain anggota Wusthisapha (Senat) memiliki legitimasi politik yang tinggi,
. ~.

~~

~..~

. . ..~

. . ~-

.- .~...

. . ~

~

~

~~

-

~

....

~~

~

.

-

.

~

.

sama dengan legitimasi politik yang dimiliki anggota Sapha Phutaen (House of
Representatives) karena sama-sama dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Selanjutnya,
jika fbngsi yang dimiliki Wusthisapha (Senat), kamar kedua Parlemen Thailand
dihubungkan dengan klasifikasi bicameralisme yang dibuat Giovani Sartori yakni
perfect bicameralism, strong bicameralism dan weak bicameralism243 maka
sistem penvakilan dua kamar (bicameral) yang dianut negara kesatuan Thailand
termasuk dalam kategori weak bicarner~lismkarena Wztsthisapha (Senat) tidak
benvenang mengajukan RUU, akan tetapi hanya benvenang membahas,
memberikan persetujuan atau menolak RUU yang telah disetujui Sapha Phutaen
(House of Representatives), kamar pertama menjadi UU.
74 1

. .

titiin ~naiiand,Section i 13. Reni rurnomowati, (XKb), Up. Clt., him., 122.
242 h n d Lijphart, (1999), LOC.Cit.
243 Giovani Sartori, (1997), Loc. Cit.
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Berdas~rkmuraizin di atas terlihat bahwa kamar kedua Pklimen Thailand
a
mewakili daerah-daerah propinsi yang
disebut dengan ~ u s t h i s a ~ h(senat),
terdapat di negara kesatuan Thailand, namun masing-masing propinsi mempunyai
wakil yang berbeda karena jumlah anggotanya ditetapkan berdasarkan jumlah
penduduk propinsi secara proporsional. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilu
dengan masa jabatan selama 6 tahun, namun separoh dari anggotanya dipilih
setiap tiga tahun sekali. Jika fungsi yang dimiliki Wusthisapha (Senat), kamar
kedua Parlemen Thailand dihubungkan dengan klasifikasi bikameralisme yang
dibuat Arend Lijphart maka sistem perwakilan dua kamar dianut negara kesatuan
Thailand tergolong kedalam madium-strenght bicameralism. Selanjutnya, jika
hngsi yang dimiliki Wusthisapha (Senat), kamar kedua Parlemen Thailand
dihubungkan dengan klasifikasi bicameralism yang dibuat Giovani Sartori maka
---

- --

-

.--

-

sistem pervikkilan dua kamar yang dianut negara kesatuan Thailand tergolong ke
dalam kategori weak bicameralism.
Berdasarkan kajian terhadap kamar kedua lembaga perwakilan di beberapa
negara bersusunan kesatuan (unitary state) di atas dapat disimpulkan; pertama,
sebagaimana disebutkan sebelumnya, negara kesatuan (state unitary) menurut C.F
Strong dan Fried Isjwara adalah bentuk negara di mana kewenangan legislatif
tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif n a ~ i o n a l ,tidak
~ ~ ~ releval lagi
karena terdapat anomali di beberapa negara bersusunan kesatuan seperti di
Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, Thailand dan lain-lain yang memiliki badan
legislatif dua kamar (bicameral).

244

Fred Isjwara, (1974), Loc. Cit. C.F. Strong, (1966), Loc. Cit.

.

Kedua, kamar kedua Parlemen yang terdapat di negara bersusunan
kesatuan

(unitary

state)

tidak

hanya

perwakilan

regional

(regional

representatives) propinsi seperti yang terdapat di negara kesatuan Prancis,
Belanda dan Thailand, narnun ada pula perwakilan kaum bangsawan dan etnis
(fkngtional representatives) tertentu sepeGi di negara kesatuan Inggris dan ada
juga perwakilan politik (political representatives) seperti yang terdapat di negara
kesatuan Jepang.
Ketiga, anggota kamar kedua Parlemen pada negara bersusunan kesatuan
ada yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat seperti di negara kesatuan Jepang dan
Thailand, ada yang diangkat oleh kepala negara (Mahkota) seperti di negara
kesatuan Inggris dan ada pula yang dipilih oleh Dewan (Perwakilan Rakyat
Daerah) Propinsi seperti di negara kesatuan Belanda dan Prancis. Anggota kamar
- -- - - - -

-- - . - - - -

-

kedua yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat mempunyai legitimasi pilitik yang
tinggi, sebaliknya anggota kamar kedua yang diangkat oleh kepala negara atau
dipilih oleh Dewan (Perwalulan Rakyat Daerah) Propinsi memiliki legitimasi
politik lebih rendah.
Keempat, masa jabatan anggota kamar kedua Parlemen pada negara
bersusunan kesatuan berpariasi satu sama lain, ada yang empat tahun seperti di
negara kesatuan Belanda, enam tahun seperti di negara kesatuan Jepang dan
Thailand, sembilan tahun seperti di negara kesatuan Prancis dan bahkan ada yang
seumur hidup seperti di negara kesatuan Inggris.
Kelima, fungsi kamar kedua Parlemen pada negara bersusunan kesatuan
1

. . ,

aspmsi aan kepentingan ciaerah yang

-

diww&13iya seperti yang terdapat pada negara kesatuan Prancis, dan Thailand, ada
yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan golongan yang
diwakilinya seperti yang terdapat di negara kesatuan Inggris, dan ada pula
bertugas memperjuangkan kepentingan rakyat secara nasional seperti yang
terdapat di negara kesatuan Jepang dan Belanda..
Keenam, hngsi yang dimiliki kamar kedua Parlemen di negara-negara
bersusunan kesatuan ada yang setara dengan hngsi yang dimiliki kamar pertama
seperti yang teradapat di negara kesatuan Belanda dan Jepang, hampir setara
seperti yang terdapat di negara kesatuan Thailand dan tidak setara seperti yang
terdapat di negars kesatuan Inggris dan Pi.ancis. Dengan demikian terlihat, ada
negara bersusunan kesatuan yang mana pada negara itu demokrasi sudah relatif
lebih maju, memiliki sistem perwakilan dua kamar yang strong bicameralism dan
..
.
-

-

- ---

-- -

- ..

- -. -

ada pula negara bersusunan kesatuan yang mana pada negara itu demokrasi juga
relatif lebih maju akan tetapi memiliki sistem perwakilan dua kamar yang
soft/weak bicameralism (Prancis dan Inggris). Selanjutnya, negara bersusunan
kesatuan yang mana demokrasi pada negara itu sedang berkembang memilih
sistem perwakilan dua kamar yang medium-strenght bicameralism seperti kasus
negara kesatuan Thailand.

BAB IV
KETERBATASAN DAN UPAYA PENINGKATAN FUNGSI DPD DALAM NKRI

A. Kinerja DPD Periode 2004 s/d 2009
~ e c & alegal formal eksistensi Dewan Penvakilan Daerah (DPD) dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia sudah Ada semenjak perubahan ketiga &dmgUndang Dasar (UUD) ~ e i a r aRepublik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001. Namun secara defacto,
DPD baru ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semenjak anggota DPD
hasil pemilihan m u m (pemilu) tahun 2004 dilantik pada tanggal 1 Oktober
2004.' Namun demikian, hingga saat ini, keanggotaan DPD sudah dua kali
terbentuk melalui pemilu legislatif yakni keanggotaan periode 2004-2009 yang
dipilih melalui pemilu legislatif 2004 dan keanggotaan periode 2009-2014 yang

meld~i.p-E~il-u.l-egislat-if
2-o.o.g:

.

.

~

Anggota DPD periode 2004-2009 berjumlah 128 orang, berasal dari 32
propinsi yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat itu
yang nama-namanya terdapat pada lampiran I. Sedangkan anggota DPD periode
2009-2014 dilantik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1
Oktober 2009 sebanyak 132 orang, berasal dari 33 propinsi yang ada di NKRI saat
ini2 yang nama-namanya terdapat pada lampiran 11. Masing-masing daerah
propinsi diwakili 4 orang anggota DPD, tanpa melihat luas wilayah dan jwnlah
penduduk suatu propinsi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) UU

ni

' Indra J Piliang dan Bivitri Susanti, (2008), Untuk Apa DPD RI, Jakarta, Kelompok DPD
2

Propinsi Kalimantan Utara yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 2012, dan saat ini belum
mempunyai wakil yang duduk di DPD RI.

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan
bahwa; "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi ditetapkan
sebanyak 4 orang,"' dipilih melalui pemilihan umum memakai sistem distrik
berwakil banyak4 Diterapkannya sistem pemilu distrik berwakil banyak untuk
memilih calon anggota DPD karena calon anggota DPD bukan berasal dari partai
pilitik peserta pemilu, akan tetapi berasal dari peserta perorangan yakni warga
negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk

it^.^

Setelah anggota DPD terpilih dilantik Presiden, selanjutnya mereka dibagi
ke dalam empat Panitia Ad Hoc, yang mana semenjak tahun 2009 disebut dengan
istilah Komite yakni; Komite I, Komite 11, Komite 111 dan Komite IV.Komite I
membidangi masalah otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah. Komite I1 membidangi masalah
pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan sumber daya ekonomi

4

Pasal227 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Miriam Budiardjo, (2009), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Keempat,

hlm., 487.
Persyaratan calon anggota DPD diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yakni; (a), WNI yang telah berumur 21
tahun atau lebih, (b), bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (c), bertempat tinggal di wilayah
NIUU, (d), cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, (e), berpendidikan
paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, (0, setia
kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945, (g), tidak pernah dijatdu hukuman penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, (h), sehat jasmani dan rohani, (i),
terdaftar sebagai pemilih G),bersedia bekerja penuh waktu, (k), mengundurkan diri sebagai PNS,
anggota TNI, anggota Polri, pengurus pada BUMN/D, serta badan lainnya yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan swat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali, (l), bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokatlpengacara,
notaris, PPAT dan tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;
a
er dari iceuangan negara; jnj, d i c a i o h n
hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; (o), dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan (p),
mendapat dukungan minimal dari pernilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

l G i y a . Komite 111 membidangi masalah pendidikan dan agama. Sedangkan
Komite IV, membidangi masalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja
negara (RAPBN), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, memberikan pertimbangan hasil perneriksaan keuangan negara, pemilihan
anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persoalan perpajakan.6
Dalam rangka menjalankan kewenangan di atas, masing-masing komite
mempunyai tugas sebagai berikut; pertama, dalam pengajuan rancangan undangundang (RUU) yakni mengadakan persiapan dan pembahasan RUU yang menjadi
kewenangan konstitusional DPD. Kedua, dalam pembahasan RUU yang berasal
dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun
pandangan dan pendapat DPD. Ketiga, dalam memberikan pertimbangan adalah;
(a) melakukan pembahasan dan peilyusunan pertimbangan DPD mengenai RUU

A

~ dan
N

WU yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan dan agama dan, (b)

menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK yang diajukan DPR.
Keempat, di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang (UU) bidang tertentu yang menjadi kewenangan konstitusional
DPD. Kelima, membahas laporan hasil pemeriksaan BPK.~
Tugas dan kewenangan komite di atas merupakan elaborasi dari tugas dan
kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22D dan Pasa! 22F
UUD 1945 hasil perubahan yang semuanya berkaitan dengan kepentingan daerah

Pasal49 ayat (1) huruf a, b, c dan d Peraturan DPD RI Nomor OlIDPD RIlU2009-2010
sebagairnana diubah dengan Peraturan DPD RI Nomor S/DPD RVN/2009-2010 tentang Tata
sebagaimana diubah dengan Peraturan DPD RI Nomor SDPD RVIVl2009-2010 tentang Tata
Tertib.

dalam NKRI. Oleh kirena itu, untuk mengetahui apa saja aspirasi dan
kepentingan daerah yang telah diperjuangkan DPD semenjak lembaga ini
menghiasi sistem ketatanegaraan Indonesia, di bawah ini disajikan hasil kinerja
DPD, khususnya Periode 2004 s/d 2009, baik di bidang legislasi, pengawasan
maupun anggaran.8

1. Bidang Legislasi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, di bidang legislasi DPD dapat
mengusulkan RUU tertentu kepada DPR yakni RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.g
.
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~ e w e n a n ~ aDPD
n dapat mengajukan RUU (tertentu) kepada DPR, telah
dilaksanakan DPD periode 2004-2009, meliputi berbagai macam ha1 yang
berkaitan dengan kepentingan daerah dalam NKRI seperti terdapat pada lampiran
111. Berdasarkan data pada daftar lampiran I11 terlihat bahwa DPD periode 20042009 telah menyampaikan 19 buah usul RUU kepada DPR atau kurang lebih
sekitar 4 buah RUU dalam setiap tahunnya, suatu jumlah yang sangat sedikit.
Menurut penulis, sedikitnya jumlah R W yang dihasilkan DPD periode 20042009 disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut; pertama, sistem pemilu yang
dipakai untuk memilih calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor

qn

LV

kedua masih sedang berjalan.
Lihat Pasal22D ayat (1) UUD 1945.

10 Tahun 2008 tentang Pernilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah
sistem distrik berwakil banyak. Salah satu kelemahan pemilu memakai sistem
distrik sebagaimana disebutkan sebelumnya yakni; dapat menghasil para wakil
terpilih yang akan duduk di lembaga perwakilan dari calon-calon yang populer di
daerah pemilihannya, bukan dari calon yang mempunyai kapasitas dan
kapabilitas.10 Begitu juga dengan anggota DPD periode 2004-2009, sebagian
besar dari mereka berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang popular di daerah
pemilihannya masing-masing misal, G.K.R. Hemas dari Propinsi Daerah Istimewa
Jogyakarta, G.K.R. Ayu Koes Indriyah dari Propinsi Jawa Tengah, Maimanah
Umar dari Propinsi Riau dan lain sebagainya. Kedua, latar belakang pendidikan
anggota DPD periode 2004-2009 hanya sebagian kecil yang memiliki latar
belakang pendidikan hukum yakni; hanya 11 orang atau 14% dari 128 orang
...........................

anggota DPD.
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Sedangkan sisanya memiliki latar belakang pendidikan non-

hukum, bahkan ada yang hanya tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
Anggota DPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukurn, apalagi
hanya tamatan SLTA, tentu mereka tidak mempunyai kemarnpuan yang baik
dalam merancang RUU.
Bukti ketidak-mampuan anggota DPD membuat RUU, selain tergarnbar
dari sedikitnya jumlah RUU yang dihasilkan, juga tergarnbar dari substansi RUU
yang diusul DPD kepada DPR, 3 di antaranya substansinya sama yakni RUU

'O

Robert A. Dhal, (2000), Loc. Cit. Miriam Budiardjo, (2009), Loc. Cit. Afan Gaffar,

a.go.la, alaKses tanggal 1 November LUlU dan Uurl Kushono
Widodo dkk, (2010), Wajah DPR & DPD 2009-2014; Latar Belakang Pendidikan dan Karier,
Jakarta, Kompas, hlm., 583-728.

textang Daerah Istimewa Jogyakarta, RUU tentang Tata Informasi Geospasial
Nasional dan RUU tentang Sistem Pembuatan Peraturan ~ e r u n d a n ~ - ~ n d a n ~ a n . ' ~
Menurut penulis, pengajuan RUU yang substansinya sama secara
berulang-ulang oleh DPD kepada DPR dapat menjadi preseden buruk bagi kinerja
DPD di bidang legislasi karena DPD dapat dipandang pihak lain tidak tuntas
membahas suatu RUU sebelum diajukan kepada DPR. Namun ha1 ini ditampik
oleh Irman Gusman, anggota DPD periode 2004-2009 yang sekarang menjadi
Ketua DPD periode 2009-2014. Irman mengatakan, pengajuan RUU yang
substansinya sama oleh DPD kepada DPR secara berulang bukanlah menunjukkan
kinerja DPD buruk di bidang legislasi, akan tetapi adalah untuk mengupayakan
semaksimal mungkin agar RUU yang dipandang sangat mendesak dan
fundamental oleh DPD, segera disahkan oleh DPR. Oleh karena itu menurut
.
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Irman Gusman, setiap kali ada kesempatan, DPD selalu melakukan ovewiew
terhadap RUU yang sudah dihasilkan, terutama RUU hasil kerja anggota DPD
periode sebelurnnya. Tujuan ovewiew itu menurut Irman Gusman adalah demi
kesempurnaan sebuah RUU yang akan diperjuangkan DPD di D P R . ' ~
N&un demikian, walaupun DPD telah berulang kali mengajukan RUU
kepada DPR, fakta menunjukkan hingga akhir tahun 2010 tidak ada satupun RUU

l2 Tiga RUU ini kembali diusulkan DPD Periode 2009-2014 masing-masing melalui
Keputusan DPD RI Nomor 08/DPD RIlU2010-2011 tentang RUU RI tentang DIY tertanggal 26
November 2010, Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RVIVl2009-2010 tentang Usul RUU tentang
Tata Informasi Geopasial Nasional tertanggal 18 Agustus 2010 dan Keputusan DPD RI Nomor

Kamis tanggal 10 Februari 201 1 di Kantor Ketua DPD RI, Jakarta.

usul inisiatif DPD-yhg ditetapkan DPR dan Presiden menjadi UU.14 Hal ini dapat
dilihat dari dua hal; pertama, pemyataan Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD
Periode 2004-2009. Dalam Pidatonya pada Sidang Paripurna Khusus DPD RI
tanggal 19 Desember 2009, beliau menyatakan; ". ..Dalam bidang legislasi, RUU
inisiatif DPD tidak ada yang jelas kelanjutannya. Kami tidak bermaksud
menyampaikan itu dalam forum ini sebagai wujud sengketa antar lembaga negara
atau untuk menutupi kelemahan DPD, karena sebagai lembaga negara baru, kami
sendiri mengakui masih banyak kelemahan.. ."I5 Kedua, pada tahun 2009-2010,
melalui program legislasi nasional, DPR dan Presiden telah menetapkan 15 buah
RUU menjadi UU sebagaimana terdapat pada lampiran IV. Namun, dari 15 buah
RUU yang telah ditetapkan menjadi UU itu, tidak ada satupun yang berasal dari
usul inisiatif DPD yang disampaikan kepada DPR.
.-.

-

---

---

- -.

-

--- -

.

-

- -- -

-

-

~ e l a i ndapat mengajukan RUU tertentu kepada DPR, di bidang legislasi
DPD juga benvenang ikut membahas RUU tertentu bersama D P R ' ~yakni, R W
yang berkaltan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat ban daerah.I7Namun, berdasarkan ketentuan Pasal43 ayat (2) dan
ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Pasal 149 ayat
(1) W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,
l4 Saldi Isra menyatakan sampai akhir tahun 2009, tidak a& satupun RUU usul DPD
yang ditindak lanjuti oleh DPR. Lihat Saldi Isra, (2010), Pergeseran Fungsi Legislasi:
Menguatnya Model Legislasi Parlemencnter Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta, hlm., 264.
IS Pidato Ketua DPD RI Pada Sidang Paripurna Khusus, 19 Desember 2009, hlm., 17.
l6 Berdasarkan Pasal43 ayat (2) dan (3) UU. No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR,

23 T
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aan Pemenntan nanya pada tahap

Pembicaraan Tingkat I.
l7 Lihat Pasal22D ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan.

keikutseftaan DPD-mernbahas RUU (tertentu) di atas bersama DPR hanya pada
tahap pembicaraan tingkat I." Padahal menurut Irman Gusman, UUD 1945 tidak
menyebutkan seperti itu. DPR melalui pembuatan UU telah mereduksi.
(membatasi) kewenangan DPD yang terbatas menjadi lebih terbatas lagi dalarn ha1
pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD. c d a p a t
diartikan, DPR telah melanggar ketentuan UUD 1945 yalcni Pasal22D ayat (2).19
Pendapat Irman Gusman di atas menurut penulis ada benarnya karena di
satu sisi ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan
kepada DPD untuk ikut serta membahas RUU tertentu, sedangkan pada sisi yang
lain, Pasal20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, setiap RUU dibahas oleh DPR dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya, jika pembentuk UU

_-

-

dalam ha1 ini adalah DPR dan Presiden menghendaki keterlibatan DPD dalam
_ _
_
-- membahas RUU tertentu yang menjadi kewenangan konstitusional DPD bukan
.... . ..

.

hanya pada tahap pembicaraan tingkat I dapat saja dilakukan asalkan tidak
menabrak norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945
yakni persetujuan terhadap RUU menjadi UU hanya dapat diberikan oleh DPR
dan Presiden.
Konsekuenasi pengaturaan UU Nomor 27 Tahun 2009 seperti di atas,
membuat pandangan dan pendapat DPD tentang RUU ymg menjadi kewenangan
konstitusionalnya hanya dapat disampaikan kepada DPR pada tahap pembicaraan
tingkat I saja. Selanjutnya pada tahapan pembicaraan tingkat berikutnya (11), DPD
tidak lagi dapat memberikan pandangan dan pendapatnya. Namun demikian lanjut
-,

~7 T

DPRD
l9

Wawancara, (2010), Ibid.

-

hiiim -Gusmm; keikut-sertaan DPD daliiixi membahas RUU yang menjadi
kewenangan konstitusionalnya bersama DPR berdasarkan ketentuan UU Nomor
27 Tahun 2009 yang berlaku saat ini, jauh lebih baik ketimbang berdasarkan UU
Nomor 22 Tahun 2003.20
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003, keikut-sertaan DPD membahas

RUU yang menjadi kewenangan konstitusionalnya bersama DPR pada masa
pernbicaraan tingkat I hanya pada sesi pengantar musyawarah, tidak termasuk sesi
inventarisir masalah, kemudian DPD langsung memberikan pandangan dan
pendapatnya pada sesi penyampaian pandangan mini fiaksi-fiaksi DPR. Artinya
menurut Irman Gusman, di sini ada yang terputus sehingga menimbulkan problem
yakni DPD tidak diikut-sertakan pada sesi inventarisasi masalah yang terdapat
dalam RUU tersebut di DPR. DPR menginventarisasi sendiri, begitu juga dengan
~

.

~p

~.~

~.~

.

DPD. Akibatnya, permasalahan yang terdapat dalam RUU tersebut tidak dibahas

bersama oleh pihak DPD dan DPR, akan tetapi dibahas sendiri-sendiri. Kemudian
khusus untuk hasil pembahasan yang dilakukan pihak DPD, dituangkan dalam
pandangan dan pendapat DPD yang disarnpaikan pada saat fiaksi-fiaksi DPR
menyampaikan pandangan mininya. Sekarang, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun
2009, keikut-sertaan DPD membahas RUU yang menjadi kewenangan
konstitusionalnya bersama DPR juga pada tahap pembicaraan Tingkat I, akan
-

tetapi DPD dilibatkan pada semua sesi, mulai sesi pengantar musyawarah,

20

Wawancara, (20 lo), Ibid.

i n v e n ~ s a ~m-=d&
i
yang terdapat dalam RUU (tidentu), hingga sesi
penyarnpaian pandangan mini frak~i.~'
Namun, pembahasan RUU seperti itu menurut Irman Gusman, belum
sepenuhnya mencerminkan kehendak DPD. DPD menginginkan pembahasan
RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD bersama DPR seperti yang
diamanatkan oleh UUD 1945 yakni; betul-betul sampai tuntas, tidak ada lagi ha1
yang dipersoalkan, baik oleh DPD sendiri maupun oleh DPR tentang RUU
tersebut. Kemudian, jika DPD dan DPR telah sepakat, baru ditetapkan oleh DPR
dan Presiden menjadi U U . ~Keinginan
~
DPD yang seperti ini lanjut Irman
Gusman, cukup beralasan karena DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu, dan
masing-masing anggota DPD terpilih mendapatkan suara jauh lebih banyak dari
pada anggota DPR terpilih. DPD yang nota bene-nya merupakan representasi
. .. , .
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propinsi juga mendapat mandat dari rakyat pemilihnya. Oleh karena itu,

DPD hams berjuang untuk kemakmuran rakyat di daerah propinsi pemilihannya.
Semua produk DPD merupakan kebutuhan rakyat yang sepatutnya disetujui oleh
lembaga yang diberi kewenangan untuk

it^.^^

Untuk menuju pembahasan RUU yang seperti itu lanjut Irman Gusman,
DPD dan DPR saling bekerjasama mencari formula yang tepat dalam ha1
pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD yang
selanjutnya akan dituangkan ke dalam tata tertib bersama antara DPD dan D P R . ~ ~
Namun, hingga saat ini peraturan tata tertib bersama tersebut belurn disetujui oleh
-

-

23 Wawancara, (20 lo), Ibid.
24

Wawancara, (20 lo), Ibid.

kedua b e l a - F K & - s e ~ ~ a a f o ~ p-bahasan
ula

RUU yang meiijadi-kewenahgan

konstitusional DPD hingga saat ini masih seperti di atas.
Dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusionalnya ikut membahas
RUU tertentu bersama DPR, DPD Periode 2004-2009 telah menyampaikan
pandangan dan pendapatnya kepada DPR tentang berbagai macam RUU seperti
terdapat pada lampiran V yakni sebanyak 92 buah. Pendapat dan pandangan DPD
tersebut pada umumnya berkaitan dengan RUU tentang pemekaran daerah, baik
kabupatedkota maupun propinsi yang terdapat di NKRI. Itu terjadi karena
semenjak reformasi, bergulirnya kebijakan desentralisasi, timbul eforia dari
berbagai daerah untuk memekarkan daerahnya, baik propinsi maupun
kabupatedkota yang mana pada masa Orde Baru sangat sulit untuk dilakukan.
Sedangkan sisanya, berkaitan dengan masalah lain, misalnya sumber daya alam,
-
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pendidikan, keuangan dan lain sebagainya.
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Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah pandangan dan pendapat DPD
tentang berbagai macam RUU itu sungguh-sungguh diperhatikan oleh pihak
DPR? Menurut Irman Gusman, sebagian pandangan dan pendapat DPD tentang
masalah yang terdapat dalarn RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD
diperhatikan dan dimanfaatkan oleh DPR dalam proses pembuatan UU dan
sebagian lagi tidak. Namun, sejauh mana perhatian dan pemanfaatannya oleh DPR
lanjut Irman Gusman, DPD secara kelembagaan tidak mengetahuinya karena
selama ini tidak ada laporan (resmi) dari DPR tentang ha1 ini. Di samping itu,
DPD secara kelembagaan tidak bisa memonitor keputusan-keputusan DPD,

. .. --

'

kepada DPR kmena Iiirigga S i t if5 %elUmadd ketentuan yang mengatur tentang
masalah ini, baik yang dibuat DPD sendiri maupun yang dibuat DPR. Akan tetapi,
h a n Gusman meyaluni, pandangan dan pendapat DPD yang diberikan kepada
DPR dalam pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD,
sedikit-banyak sudah mewarnai program legislasi nasional yang dilakukan DPR
dan pemerintah, misalnya tentang calon kepala daerah yang berasal dari calon
independen ketika revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sedang berlangsung di D P R . ~Namun,
~
pernyataan Irman Gusman tersebut
ditampik oleh Muhammad Ghazali, anggota DPD dari daerah pemilihan Propinsi
Riau. Beliau menyatakan; dari 119 buah pandangan dan pendapat yang telcih
disampaikan DPD kepada DPR, termasuk 92 buah yang disampaikan DPD
Periode 2004-2009, hanya satu yang diperhatikan dan ditindak-lanjuti DPR yakni;
- ... .. .. .... ..- . .- .

--

. .- .. . . - ...

pandangan dan PendapaiDPD tentang RUU sektor peri kanan.' 2 6 '

.

- -

Selanjutnya, selain benvenang mengajukan RUU tertentu dan ikut
membahas RUU tertentu bersama DPR pada tahap pembicaraan tingkat I, DPD
juga benvenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agarna.. .27 Pertimbangan DPD
yang berkaitan dengan RUU pajak, pendidikan dan agama ini hams disampaikan
oleh pimpinan DPD kepada DPR paling lambat 30 hari semenjak surat pimpinan
DPR diterima pimpinan DPD.*~

Wawancara, (2010), lbid.
Sulitkan Perjuangkan Aspirasi Daerah di Pusat, Riau Pos, Edisi Selasa, tanggal 21
e
w 313
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Lihat Pasal 257 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

Dalarn rangka menjaI&-m

kewenmgm konstihi.iona1 tersebut, DPD

Periode 2004-2009 telah menyampaikan berbagai macam pertimbangan tentang
RUU kepada DPR seperti terdapat pada lampiran VI yakni sebanyak 7 buah, 2 di
antaranya ydmi tentang calon anggota BPK, sedangkan 5 lainnya yakni RUU
tentang Guru dan Dosen, RUU tentang Penyelenggara Ibadah Haji, RUU tentang
Pornografi dan Pornoaksi, RUU tentang Jaminan Produk Halal dan RUU tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Apakah pertimbangan yang disampaikan DPD di atas sungguh-sungguh
diperhatikan DPR? Berkaitan dengan ha1 ini Irman Gusman menyatakan, secara
formal pertirnbangan yang disarnpaikan DPD kepada DPR diperhatikan oleh
DPR. Namun, dalam implementasinya belum terlihat ada keseriusan dari pihak
DPR. Akan tetapi lanjut Irman Gusman, tugas dan kewenangan DPD sebagaimana
d i a 6 r - ~ - ~ ~ - k ~ t i{UUD
t u s i 1945) h G y a sii@%-pada t t & i menyampailan
hasil pertimbangan kepada DPR, apakah diperhatikan atau tidak, itu bukan
domain DPD.~' Jika tidak diperhatikan, itu suatu ha1 yang lurnrah karena
konstitusi dan UU tidak ada yang menyatakan pertimbangan yang disampaikan
DPD bersifat mengikat.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kinerja DPD Periode 2004-2009
di bidang legislasi, telah menyampaikan 19 buah usul RUU kepada DPR,
memberikan 92 buah pandangan dan pendapat tentang berbagai macam RUU
serta mernberikan 7 buah pertimbangan kepada DPR, baik tentang RUU yang
menjadi kewenangan konstitusionalnya maupun tentang pemilihan calon anggota

29 Wawancara, (2010),

Ibid.

BPK. Namun sayangtiya,'bZk

padangan, pendapat maupun peitimbangan

yang diberikan DPD kepada DPR, pada umurnnya tidak diperhatikan dan tidak
ditindak-lanjuti DPR sehingga tidak menjadi keputusan politik bersifat mengikat.
Hal ini disebabkan karena fungsi legislasi yang dimiliki DPT) sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 hasil perubahan sangat sumir dan terbatas, tidak layak seperti
fungsi legislasi yang dimiliki suatu lernbaga penvakilan dalam sebuah negara
demokrasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, fungsi legislasi lembaga
penvakilan dalam negara demokrasi dikatakan sempurna apabila lembaga
perwakilan bersangkutan diberi kewenangan membuat RUU, mengajukan RUU,
ikut serta membahas RUU dan menetapkan RUU menjadi UU,30 baik secara
mandiri maupun bersama-sama dengan lembaga negara yang lain. Oleh karena
itu, agar fungsi legislasi DPD di kemudian hari bisa menentukan kebijakan
.
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nasional, sebagaimana ide awal pembentukannya, di pandang perlu memberikan
fungsi legislasi yang layak kepada DPD melalui perubahan UUD 1945 dan UU
yang berkaitan dengan DPD dalam menjalankan fungsinya.

2. Bidang Pengawasan

Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan, "DPD dapat
melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan surnber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta
-

-

-

30 Miriam Budiardjo, (2009),
Loc.

Cit.

menyampaikan hasil pengawasiiiiiiya im ke-ada DPR sebagai bahan pertimbangan
untuk ditindak-lanj~ti.~'
Berdasarkan ketentuaan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 di atas terlihat
bahwa hasil pengawasan yang dilakukan DPD terhadap pelaksanaan UU yang
menjadi kewenangan konstitusionalnya, tidak dapat ditindak-lanjuti langsung oleh
DPD, akan tetapi hams diserahkan kepada DPR sebagai pihak atau lembaga yang
benvenang menindak-lanjuti karena fungsi pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan dan pembangunan dimiliki oleh DPR sebagaimana ditegaskan
dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) ULTD 1945 yang menyatakan bahwa "DPR
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan."32
Hasil pengawasan DPD tersebut, sebelum diserahkan kepada DPR,
terlebih dahulu hams diputuskan dalam sidang paripuma DPD yang khusus
-- -.
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-
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-
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-

- - -. -

-ddiiaadakanuntuId itU133 Kemudian setelah disampaikan kepada DPR, jika menurut
pertimbangan DPR hasil pengawasan yang dilakukan DPD tersebut perlu
ditindak-lanjuti maka DPR akan memanggil pemeiintah dalam rapat kerja atau
dengar pendapat

serta meminta penjelasan.

'

Sebaliknya, jika

menurut

pertimbangan DPR hasil pengawasan yang dilakukan DPD tidak perlu ditindaklanjuti maka DPR akan mendiamkan hasil pengawasan yang dilakukan DPD
tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki DPD
sangat terbatas karena di samping hanya dapat mengawasi pelaksanaan UU
tertentu, hasil pengawasan yang dilakukan DPD tidak pula bisa ditindak-lanjuti

ayat (3) UUD 1945
2
Lihat Pasal20A ayat (1) I
33 Lihat Pasal 259 ayat (2)
" Lihat Pasal22D

DPRD.

09 tentang MPR, DPR, DPD clan

langsung oleh DPD sendiri, akan tetapi hzi1.13 diserdikiin kepada pihak lain yakni
DPR. Idealnya, sebagai bagian dari lembaga perwakilan, DPD mestinya diberi
fungsi pengawasan yang layak yakni melakukan pengawasan terhadap bidang
yang menjadi kewenangan konstitusionalnya, menindak-lanjcti hasil pengawasan
yang dilakukan jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan oleh pemerintah. Bahkan jika perlu disertai dengan
pemberian hak-hak lainnya, misalnya hak bertanya, hak interpelasi, hak angket,
hak menyatakan pendapat dan hak-hak lain yang lazim dimiliki oleh suatu
lembaga perwakilan guna efektifhya pengawasan yang dilakukan DPD.
Namun demikian, walaupun DPD memiliki h g s i pengawasan sangat
terbatas, semenjak kehadirannya dalam sistem perwakilan Indonesia hingga saat
ini, temasuk DPD periode 2004-2009 telah melakukan tugas konstitusionalnya
.
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mengawasi pelaksanaan UU tertentu yakni sebanyak 49 kali atau kurang lebih
sebanyak 9 buah UU dalam setiap tahunnya, dan telah disampaikan kepada DPR
untuk ditindak-lanjuti sebagaimana terdapat pada lampiraA VII. Namun, kalau kita
teliti hasil pengawasan yang dilakukan DPD terhadap pelaksanaan UU (tertentu)
tersebut, maka tampak DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU
yang sama berulang kali, misalnya terhadap pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini
menurut penulis menggambarkan bahwa pelaksanaan UU di atas oleh pemerintah
belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun

-

.-

oknum gum maupun sekolah dalam rangka untuk mendapatkan nilai lulus,
menjaga nama baik dan reputasi ~ e k o l a hBegitu
. ~ ~ juga di bidang kehutanan dan
pelaksanaan pemerintahan di daerah yang mana sampai hari ini, persoalan Jllegal

~ o ~ i n $dan
' konflik horizontal dalam masyarakat terkait dengan pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah masih menjadi pekerjaan rumah
bagi pemerintah hingga saat ini. Keadaan ini dibenarkan oleh Irman Gusman,
Ketua DPD RI. Irman menyatakan, DPD tentu memprioritaskan pengawasan
terhadap pelaksanaan UU yang berkenaan langsung dengan hajat hidup
masyarakat di daerah dalam konteks kewilayahannya seperti tiga UU di a t a ~ . ~ ~
Oleh karena itu tirnbul pertanyaan, apakah hasil pengawasan yang
dilakukan DPD terhadap pelaksanaan UU

yang menjadi kewenangan
-------

-..-

--

.-

konStit~sionalii~~Jitkd~;;Ianjuti
DPR? Menurut Irman Gusman, secara formal

.

hasil pengawasan DPD terhadap pelaksanaan UU oleh pemerintah, diterima DPR.
Namun, apakah kemudian ditindak-lanjuti atau tidak oleh DPR, lanjut Irman
Gusman, secara kelembagaan DPD tidak bisa memonitor dan tidak
mengetahuinya karena sampai saat ini tidak ada pemberitahuan daripihak D P R . ~ ~
Menurut hemat penulis, hasil pengawasan DPD yang telah diberikan
kepada DPR sampai saat'ini tidak atau belum ditindak-lanjuti DPR karena DPR
juga melakukan fungsi pengawasan terhadap objek yang sama. Jika DPR
menemukan indikasi pelanggaran terhadap UU oleh pemerintah tentu DPR akan
34
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menindak-lanjuti temuannya sendiri, temuan DPD hmya-se%agai bahan t-mb-ditin
atau pelengkap. Di samping itu, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangundang yang mengharuskan DPR menindak-lanjuti hasil pengawasan yang telah
disampaikan DPD kepada DPR. Namun menurut Irman Gusman, walaupun tidak
ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan DPR
memperhatikan keputusan-keputusan DPD yang telah disampaikan kepada DPR,
semestinya ada fatsun-fatsun politik tidak tertulis yang mengharuskan setiap
lembaga penyelenggara negara untuk menghargai dan memberikan perhatian
serius kepada usulan dan masukan dari lembaga lain, apalagi dari mitra kerjanya
seperti oleh DPR terhadap hasil kerja DPD yang d i ~ a m ~ a i k a n . ~ '
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kinerja DPD di bidang
pengawasan
-

-

-

terhadap

k-o-~~S~ti.tutusionalnya. sud.i..bk-q

pelaksanaan

a

UU

yang

menjadi
~.
.. .~

kewenangan
..

-

nti-d&-.efeektlf dan tidak efisian karena

DPD tidak memiliki hngsi pengawasan yang layak seperti yang dimiliki lembaga
perwakilan dalam negara demokrasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya,
'

lembaga perwakilan dikatakan mempunyai fungsi pengawasan yang layak dalam
negara demokratis apabila lernbaga perwakilan bersangkutan berwenang
mengawasi pelaksanaan UU oleh pemerintah, jika dalam pengawasannya terdapat
indikasi pelanggaran UU .oleh pemerintah, maka lembaga perwakilan
bersangkutan berwenang menindak-lanjuti hasil

temuannya,

dan untuk

mengagregasi kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan
tersebut, maka kepada lernbaga perwakilan diberikan hak bertanya, hak

38
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-

interpelasi, hak menyatakan pendapat bahkan hak miti& me~yat-&an niosi tidak
percaya terhadap pemerintah yang b e r k ~ a s adan
, ~ ~inilah yang tidak dimiliki DPD
sebagai bagian dari lembaga perwakilan di NKRI, suatu ha1 yang sangat naif bagi
dernokrasi di negeri ini.

3. Bidang Anggaran
Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "DPD. ..memberikan
pertimbang kepada DPR atas RUU APBN

...'*'

Pertimbangan terhadap RUU

APBN tersebut dapat diberikan DPD kepada DPR paling larnbat 14 hari sebelum
RUU tersebut disepakati bersama oleh DPR dan Presiden menjadi U U . ~ '
Berdasarkan ketentuan Pasal 22D UUD 1945 di atas terlihat bahwa DPD
sebagai bagian dari lembaga perwakilan di NKRI tidak memiliki fungsi budgeter
--.--. ----

-

...,

-. - .

.-

.

-

.-

yang menentukan selagaimana y a n g ~ Y & m
suatu lembaga perwakilan.
Lembaga perwakilan dikatakan memiliki fungsi budgeter yang menentukan
apabila

lembaga

perwakilan

bersangkutan

berwenang

membahas,

mengamandemen dan menetapkan RUU APBN yang diajukan pemerintah
menjadi UU.
Namun demikian, walaupun di bidang anggaran DPD hanya dapat
memberikan pertimbangan kepada DPR, DPD periode 2004-2009 telah
melaksanakan fungsi tersebut sebanyak 29 kali sebagaimana terdapat pada
lampiran VIII, baik yang berkaitan dengan RUU APBN, RUU tentang Perubahan
APBN maupun RUU tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

40
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Lihat Pasal22D ayat (2) UUD 1945.
Pasal257 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

. ..

Pendapatan d m Belanja Negara oleh pemerintah. Akan tefapi, jika kita teliti
pertimbangan DPD yang berkaitan dengan APBN tersebut, dua di antaranya sarna
yakni pertimbangan DPD yang ditetapkan melalui Keputusan DPD RI Nomor
39lDPDl2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap R W tentang APBN Tahun
n
RI Nomor 48/DPDI2007 tentang
Anggaran 2008 dan ' ~ e ~ u t u s a DPD
Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2008.
Masing-masing disampaikan pada tanggal 19-07-2007 dan tanggal 26-09-2007.
Menurut penulis, penyampaian pertimbangan DPD kepada DPR berkaitan
dengan masalah APBN secara berulang-ulang (tentang ha1 yang sama) dapat
menjadi preseden buruk bagi kinerja DPD di bidang anggaran karena pihak luar
dapat menilai DPD kurang profesional, tidak membahas R W APBN secara

~..

tuntas, teliti dan komprehensif sebelum disampaikan kepada DPR. Namun ketika
..
_
_
__
-hii-ini ditanyakan kepada Irman Gusman, dia menyatakan bahwa pengajuan
.

pertimbangan DPD kepada DPR tentang RUU APBN secara berulang, agar
menjadi second opinion, supaya DPR memperhatikan pertimbangan yang
diberikan D P D . ~ ~
Apakah pertimbangan yang diberikan DPD kepada DPR berkaitan dengan
RUU APBN sungguh-sungguh diperhatikan DPR? Menurut, Irman Gusman,
pertimbangan DPD berkaitan dengan KUU APBN, secara formalitas diterima
DPR, namun implernentasinya be!um terlihat keseriusan karena belum sesuai
harapan semua daerah-daerah yang terdapat di Indonesia sebagaimana
diperjuangkan DPD. Narnun demikian, lanjut Irman Gusman, jika kita bandingkan

42
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tansfer pemerintah pusat kepada daerah semenjak otonomi daerah-dilaksG&&
pada tahun 2000, d& tahun .ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sebagai
perbandingan, menurut Iman Gusman, semenjak tahun 2000 hingga tahun-tahun
sebelum DPD terbentuk, transfer pemerintah pusat kepada daerah hanya berkisar
17% dari total APBN. Kemudian, di awal-awal pembentukan DPD, berkat usul
DPD, DPR dan keinginan pemerintah, transfer pemerintah kepada daerah
meningkat menjadi 18%, kemudian pada tahun-tahun berikutnya selalu
mengalami peningkatan. Untuk APBN 2010 dan 201 1, transfer pemerintah pusat
kepada daerah hampir mencapai angka 40% dari total APBN, sisanya 30% untuk
belanja pemerintah pusat dan 30% lagi untuk membayar hutang pemerintah ke
pihak lain. Tentu tak terlepas dari pertimbangan yang diberikan DPD kepada DPR
dan juga kepada pemerintah tentang RUU A P B N . ~ ~
Berdasai-kan uraian di atas terlihat bahwa kinerja DPD di bidang anggaran
yakni memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU APBN sudah
berjalan, namun belum sepenuhnya diterima DPR dan pemerintah sebagai pihak
yang benvenang menetapkan RUU APBN menjadi UU sehingga perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah belum sesuai dengan harapan
banyak daerah. Kondisi ini menurut hemat penulis terjadi karena DPD tidak
memiliki kewenangan budgeter yang layak seperti dimiliki lembaga perwakilar,
dalam negara demokrasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, lembaga
penvakilan da~amnegara demokrasi dikatakan memiliki kewenangan budgeter
yang layak apabila lembaga perwakilan bersangkutan benvenang membahas,
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kewenangan yang layak seperti yang dimiliki lembaga perwakilan dalam negara
demokratis, biik di b i L g legislasi, pengawasan maupun anggaran.
Sebagaimana disebutkan sebelurnnya, lembaga perwakilan pada negara
demokrasi dikatakan mempunyai hngsi legislasi yang sempurna apabila lembaga
penvakilan bersangkutan diberi kewenangan untuk mengajukan RUU, ikut
membahas dan menetapkan RUU menjadi UU, baik secara mandiri maupun
bersama-sama dengan pemerintah.45 Kemudian, di bidang anggaran, lembaga
perwakilan pada negara demokrasi dikatakan memiliki h g s i budgeting yang
h a t apabila lembaga penvakilan bersangkutan diberi kewenangan untuk
membahas, mzngamandemen dan menetapkan RUU tentang APBN yang diajukan
pemerintah menjadi U U . ~Selanjutnya,
~
di bidang pengawasan, lembaga
penvakilan pada negara demokrasi dikatakan mempunyai h g s i pengawasan
yang baik apabila lembaga penvakilan bersangkutan diberi kewenangan
konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU oleh
pemerintah. Jika dalam pengawasannya lembaga perwakilan menemukan indikasi
pemerintah melakukan pelanggaran maka lembaga penvakilan bersangkutan
diberi pula kewenangan untuk menindak-lanjuti hasil temuannya, bahkan dapat
pula disertai dengan pemberian hak-hak lain seperti hak interpelasi, hak angket,
hak menyatakan pendapat dan bahkan hak menyatakan'mosi tak percaya kepada
pemerintah agar di kemudian hari penyimpangan dan pelanggaran hukum yang
dilakukan pernerintah tidak terulang kembali.47
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Tiga hngsi lembaga perwakilan dalam negara demokratis di atas ti-dak
dimiliki DPD sebagai bagian dari sistem perwakilan di NKRI, sehingga rakyat
(daerah) melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPD selama ini tidak dapat
berpartisipasi banyak menentukan arah kebijakan politik negai-a.. Hal ini
bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yakni rakyat, termasuk rnelalui
wakil-wakil yang duduk di lembaga perwakilan harus diberi kesempatan seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik negara.48
Jika tidak, maka ha1 ini dapat dipandang sebagai bentuk penghianatan terhadap
kedaulatan rakyat yang juga dianut NKRI. Akibat dari itu semua, usaha DPD
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional yang dibuat
melalui keputusan DPD menjadi sia-sia atau dengan kata lain kepentingan daerah
yang diperjuangkan DPD dapat diabaikan begitu saja oleh DPR dan pemerintah
dalam NKRI. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan h g s i yang
diberikan UUD 1945 kepada DPD, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun
anggaran yang akhir-akhir ini mulai mendatangkan implikasi negatif terhadap
kepentingan daerah dalam NKRI yang selanjutnya dibahas di bawah ini.

B. Implikasi Keterbatasan Fungsi DPD Terhadap Kepentingan Daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, DPD mempunyai k g s i sangat
sumir atau terbatas, tidak lazim seperti yang dimiliki lembaga perwakilan dalam
negara demokrasi, baik di bidang legislasi, pengawasan, anggaran maupun dalam
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memilih pejabat publik. Akibat h g s i DPD yang sangat terbatas dan tak lazim
tersebut, timbul implikasi negatif terhadap kepentingan daerah dalam NKRI
yakni; aspirasi dan kepentingan daerah dalam NKRI dapat diabaikan begitu saja
oleh pemerintah. Pengabaian terhadap aspirasi dan kepentingan daerah oleh
pemerintah tersebut selain tergambar dari keputusan-keputusan DPD yang pada
urnumnya tidak ditindaklanjuti DPR dan Pemerintah sebagaimana disebutkan di
atas, dapat pula dilihat dalarn kasus dana bagi hasil minyak dan gas (migas) bumi
antara pemerintah pusat dan daerah penghasil migas, kasus penarikan kewenangan
pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat di bidang pertanahan dan kasus
arnputasi peran serta CPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
selanjutnya akan dibahas satu persatu di bawah ini.

1. Kasus Dana Bagi Hasil Migas

Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa; "daerah
penghasil minyak bumi mendapatkan bagian sebanyak 15% (lima belas persen)
dari hasil penjualan minyak bumi yang dilakukan pemerintah,49sedangkan daerah
penghasil gas bumi mendapatkan bagian sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari
hasil penjualan gas burni yang dilakukan pemerintah_."50
Selanjut, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 33 Tahun. 2004
menentukan bahwa; "Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi

49
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nuruI e anglca L u u Nomor 35 rahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Yemenntah dan Pemenntah Daerah.
50 Lihat Pasal 14 huruf f angka 2 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
I+

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 di atas dibagi dengan
rincian; 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi daerah penghasil, 6% (enam
persen) dibagikan untuk kabupatenkota penghasil dan 6% (enarn persen)
dibagikan untuk kabupatenkota lainnya dalam provinsi yang bersangkutar~~'
Sedangkan dana bagi hasil dari pertarnbangan gas bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) di atas dibagi
dengan rincian, 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi daerah penghasil,
12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupatenkota penghasil dan 12% (dua
belas persen) dibagikan untuk kabupatenkota

lainnya dalam provinsi

ber~an~kutan.~~
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e angka 2, Pasal 14 huruf f angka 2,
Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 di atas terlihat bahwa
persentase hasil penjualan migas yang menjadi bagian atau hak daerah penghasil
migas sangat jelas dan tegas. Namun, dari tahun 2008 hingga 2010, pemerintah
pusat belum mentransfer sebagian besar dana bagi hasil migas kepada daerahdaerah penghasil migas di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 6,128 Trilyun
~ u ~ i a hguna
' ~ menutupi kekurangan APBN saat itu akibat terjadinya krisis

" Lihat Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Lihat Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. lihat juga
http://www.riaumandiri.net. Diakses tanggal 3 1 Desernber 2010. Lihat misalnya data hutann dana
bagi hasil migas pemerintah kepada per&intah propinsi dan kabupaten kota hi Sumatera gelatan
sampai tanggal 24 Agustus 2010. Utang atau kurang bayar dana bagi hasil migas pemerintah
kepada Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2008 mencapai Rp235.9 miliar, Kabupaten Lahat
sebesar Rp15,097 miliar, Musi Banyuasin Rp168,Ol -milia;, ~ L s i~ a w a s~ ~ 4 2 ,miliar,
6
Muaraenim Rp12,7 miliar, OKI Rp13,7 miliar, OKU Rp14,l miliar, Palembang Rp13,7 miliar,

'*

"

ekonomi global, bukan sebagai bentuk hukuman dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah otonom penghasil migas dalam NKRI.
Namun sayangnya, penundaan transfer dana bagi hasil migas tersebut
dilakukan oleh pemerintah tanpa berdasarkan persetujuan lernbaga perwakilan,
termasuk DPD RI sebagaimana disarnpaikan Irman Gusman, "pemerintah talc
pernah berkonsultasi dengan DPD soal penundaan transfer dana bagi hasil rnigas,
sebaliknya DPD telah meminta pemerintah segera mentransfer dana bagi hasil
migas kepada daerah-daerah penghasil migas."s4 Namun demikian, walaupun
DPD telah menghimbau agar pemerintah segera mentransfer dana bagi hasil
migas yang menjadi hak daerah penghasil, akan tetapi hingga tahun 2010 belum
dilaksanakan pemerintah. Atas dasar itu, maka pemerintah pusat dapat dikatakan
tidak melaksanakan atau telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yakni; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Suatu
tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, khususnya
prinsip kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk bagi daerah penghasil
migas. Akibat dari tindakan pemerintah pusat yang demikian, pembangunan di 93
daerah KabupatenIKota penghasil migas, termasuk beberapa daerah propinsi,
tidak berjalan dengan baik sebagaimana direncanaksn k a r e ~ asebagian besar
APBD daerah penghasil migas berasal dari dana bagi hasil migas.55

Pagaralam Rp13,7 miliar, serta Lubuklinggau Rp13,7 miliar, http://www.republika.co.id,diakses
54

-lrman tiusman,
0,
LOG.
Clt.

55 Kelambanan Pembagian Dana Migas Bawa Masalah Serius Bagi Daerah,
http://berita.kapanlagi.com,lihat juga http://bataviase.co.id,diakses tanggal 3 November 2010.

Persoalan dana bagi hasil migas yang nota bene-nya merupakan hak dan
kepentingan daerah penghasil migas, bukan semata-mata permasalahan lambat
dan tidak pastinya transfer pemerintah pusat kepada daerah penghasil, akan tetapi
juga ada persoalan ketidak-transpransi pemerintah pusat dalam menghltung
jumlah lifting migas yang dihasilkan daerah penghasil sehingga berimbas kepada
dana bagi hasil migas yang diterima daerah penghasil dari yang seharusnya.
Menurut Mulyana Sukardi, Direktur Eksekutif Forum Konsultasi Daerah
Penghasil Migas, setiap tahun daerah penghasil migas memang mendapatkan dana
bagi hasil migas dari pemerintah, namun sejauh ini tidak diketahui secara jelas
sistem perhitu~lgandana bagi hasil migas tersebut. Daerah penghasil migas hanya
mengetahui persentase dana bagi hasil migas yang akan diterimannya
sebagaimana diatur dalam UU (Nomor 33 Tahun 2004-pen), akan tetapi daerah
penghasil migas tidak mengetahui bagaiman, cars menghitung dana bagi hasil
migas yang dilakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu

R

I

~
Selanjutnya Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara rnenyatakan, tidak

jelasnya sistem penghitungan dana bagi hasil migas oleh Kemenkeu RI
disebabkan karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak
transparan, cenderung menutup-nutupi dalam melahkar? perhitungan lifting'
migas yang dihasilkan daerah penghasil.s7 Suatu tindakan yang menurut penulis
bertentangan dengan prinsip demokrasi karena salah satu prinsip demokrasi yang
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rnyataan tersebut d i s a m p a i h oleh h t a Widyasari ketika rnembuka sidang fonun
konsultasi daerah penghasil migas di makasar pada tanggal 8 Oktober 2010. lihat
http://humas.kutaikartanegarakab.go.id,diakses tanggal 4 Novemver 20 10.

juga dianut oleh NKRI, rakyat berhak mendapatkan informasi publik seluasl ~ a s n ~ atermasuk
:~
dari lembaga negara.
Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengetahui jurnlah lifting migas yang
dihasillian, sebagian daer& penghasil migas seperti Riau, Kalimantan Timur dan
lain-lain membentuk Tim yang bertugas memantau hasil produksi migas di
daerahnya masing-masing. Di satu sisi, daerah penghasil migas melakukan
perhitungan terhadap lifting migas yang dihasilkannya, sedangkan di sisi yang lain
Kementerian ESDM juga melakukan ha1 yang sama. Hasil perhitungan keduanya
-sering mengalami perbedaan mencolok. Hasil perhitungan daerah penghasil
cenderung lebih banyak, sebaliknya hasil perhitungan yang dilakukan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cenderung lebih sedikit dari pada
perhitungan daerah penghasil, sehingga timbul klaim dari daerah penghasil
teihadap dana bagi hasil migas yang diterimanya karena tidak sesuai dengan
jurnlah lifting yang dihasilkan.
Daerah-daerah penghasil migas selalu merasa benar dengan hasil
perhitungan lifting-nya karena ketika daerah penghasil migas menanyakan dasar
perhitungan dan jumlah lifting yang dihasilkannya kapeda Kementerian ESDM,
Kementrian ESDM tidak mau memberikan penjelasan dengan alasan itu adalah
rahasia negara.59Padahal, saat ini Indonesia sudah memiliki UU Nomor 14 TAW
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana Pasal 4 ayat (2) UU
tersebut menyatakan bahwa; setiap orang berhak helihat dan mendapatkan

58
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Moh. Mahfhd MD, (1999), Hukum ...., Loc. Cit.
http://humas.kutaikartanegarakab.go.id, diakses tanggal 4 November 20 1 0.

informasi publik.60 Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UU yang sama menyatakan,
"Badan Publik wajib menyediakan, memberikan danlatau menerbitkan informasi
publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik,
selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.61
Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah jumlah lifting migas yang
dihasilkan daerah penghasil termasuk ke dalam kategori rahasia negara? Menurut
hemat penulis tidak karena lifiing migas adalah data yang mesti harus diketahui
publik, terutarna publik daerah penghasil migas karena dengan diketahuinya
jumlah lifting migas oleh publik daerah penghasil migas, publik daerah penghasil
migas dapat mengetahui alokasi jumlah dana bagi hasil migas yang hams diterima
daerahnya. Sebaliknya, jika publik daerah penghasil migas tidak mengetahui
jumlah lifting migas yang dihasilkan daerahnya maka publik daerah penghasil
migas tidak bisa mengetahui alokasi jumlah dana bagi hasil migas yang menjadi
haknya. Persoalan lifting migas ini menurut penulis hams disikapi dengan baik
oleh pemerintah, jika tidak di kemudian hari dapat menimbulkan ladang korupsi
secara berkelanjutan bagi aparat pemerintah yang bertugas menghitung lifting
migas karena lifting migas hanya diketahui pihak-pihak tertentu saja.

DPD sebagai representasi daerah di tingkat pusat menurut Irman Gusman,
senantiasa

mendorong

agm

pemerintah

memperioritaskan

pembajrarzq

kekurangan bayar (hutang) dana bagi hasil migas kepada daerah penghasil. Begitu
juga dengan masalah transfaransi tata cara penghitunga* lifting migas yang
dihasilkan. Ini penting dilakukan karena daerah penghasil migas harus melakukan
60 UU Nornor
61

Ibid.

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

investasi dari sekarang untuk menghadapi situasi pada satu saat nanti rnigas sudah
habis, dan salah satu sumber investasi bagi daerah-daerah penghasil migas itu
adalah dana bagi hasil migas itu.62 Namun, hingga akhir tahun 2010 lanjut Irman
Gusman, pemerintah belum bisa melunasi kekurangan bayar (hutang) dana baghasil migas kepada daerah-daerah penghasil karena APBN yang terbatas. Akan
tetapi menurut Irman Gusman, pemerintah telah berkomitmen sebagaimana
disampaikan kepada DPD bahwa kekurangan bayar dana bagi hasil migas kepada
daerah penghasil adalah hutang pemerintah pusat kepada daerah penghasil, dan
suatu saat pasti akan dibayar walaupun dengan cara dicicil atau diangsur-angsur.63
Selanjutnya, Irman Gusman menyampaikan bahwa persoalan dana bagi hasil
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom bukan hanya persoalan
dana bagi hasil migas semata, akan tetapi juga ada masalah dana bagi hasil yang
lain yakni dana bagi hasil cukai tembakau, dana bagi hasil perkebunan dan daerah
penghasil migas yang tidak mendapatkan dana bagi hasil migas.64
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa DPD sebagai representasi daerah
telah menjalankan tugasnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah
penghasil migas di tingkat nasional, namun aspirasi dan kepentingan daerahdaerah penghasil migas yang diperjuangkan DPD tersebut, hingga saat ini belum
sepen11Enya diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah p s z t . Ha! ini menurut
penulis bisa terjadi, di samping karena APBN yang terbatas dan sebagian
digunakan untuk membayar hutang pemerintah kepada pihak luar, juga karena
62 Irman Gusman, (20 lo), Loc.

"

Cit.

mu.

lbld, Illhat juga sambutan Ketua DPD RI Pada Refleksi Akhir Tahun DPD RI dengan
judul; Indonedia 2010 balam Persfektif Daerah; Cutatan Refleksi DPD RI Menyonsong 2011.,
Jakarta, 22 Desember 2010, hlrn., 22-23.

keterbatasan fungsi yang dimiliki DPD sebagai representasi daerah di tingkat
nasional, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran. Jika DPD
merniliki h g s i anggaran yang menentukan, lazim seperti yang dimiliki lembaga
perwakilan maka DPD sebagai representasi daerah di tingkat nasional pasti
marnpu berbuat lebih maksimal memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
daerah, termasuk aspirasi dan kepentingan daerah-daerah penghasil migas karena
melalui fungsi anggaran yang kuat, DPD pasti dapat bersama-sama dengan
pemerintah dan DPR mengalokasikan dana bagi hasil migas dalarn APBN untuk
daerah penghasil, walaupun dengan cara diangsur-angsur karena dana itu
merupakan hak daerah penghasil migas sebagaimana diatur dalarn UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan masalah penghitungan liftingmigas yang
dihasilkan daerah penghasil, jika DPD memiliki fungsi pengawasan yang layak,
lazim seperti yang dimiliki lembaga penvakilan maka DPD dapat melakukan

1

pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalarn melakukan tatacara penghltungan
lifting migas secara benar dan akurat.

Namun demikian, jika persoalan keterlambatan atau ketidak-pastian tranfer
dana bagi hasil migas kepada daerah penghasil dan ketidak-transfaransi

1

pemerintah dalarr? me!a,lukm perhitungm lifting migzs ditinja~ dzri aspek

I

demokrasi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang

1

dianut oleh NKRI, khususnya prinsip keterbukaan informasi bagi publik,

I

kepastian hukum (hak) bagi semua pihak dan prinsip kekayaan negara yang harus

didistribusikan kepada rakyat secara adi1,65 termasuk kepada rakyat daerah
penghasil migas. Namun jika persoalan ini ditinjau dari aspek pengelolaan
keuangan negara, baik pada negara bersusunan kesatuan (unitary state) maupun
pada negara bersusunan federal, pengelolaan keuangan negara merupakan salah
satu urusan pernerintahan 'bersifat pokok yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat.66 Oleh karena itu, keterlambatan atau ketidak-jelasan transfer dana bagi
hasil migas kepada daerah penghasil migas dalam NKRI demi kemaslahatan yang
lebih besar, dapat saja dilakukan pemerintah pusat asalkan dilakukan dengan caracara legal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya UU Nomor 33 Tallun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

2. Kasus Penarikan Kewenangan Daerah Otonom di Bidang Pertanahan

Semenjak reformasi, otonomi

daerah dalam NKRI

diterapkan

berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir dengan UU
~ o m o r12 Tahun 2008. UU tentang pemerintahan daerah di atas memberikan
sejumlah urusan wajib yang hams dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom
propinsi dan pemerintah damah otonom k a b ~ p a t e ~ k o t a .
Urusan wajib yang hams dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom
propinsi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor: 32 ~ a h u n2004
sebanyak enam belas urusan yakni; (I), perencanaan dan pengendalian
65

66

Moh. Mahhd MD,(1999), Loc. Cit.
Soehino, (2008), LocCit.

pembangunan, (2), perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, (3),
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (4), penyediaan
sarana dan prasarana umum,

(S), penaganan bidang

kesehatan,

(6),

penyelenggaraan pendidikan d& alokasi sumber daya manusia potensial, (7),
penanggulangan masalah sosial lintas kabupatenkota, (8), pelayanan .bidang
ketenagakerjaan lintas kabupatenkota, (9), fasilitas pengembangan koperasi,
usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupatenkota, (lo), pengendalian
lingkungan hidup, (1 I), pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,
(12), pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (13), pelayanan adrninistrasi

umum pemerintahan, (14), pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintas kabupatenkota, (15), penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum
dapat dilaksanakan oleh kabupatenkota dan (16), urusan wajib lainnya yang
..

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.67
Selanjutnya urusan wajib yang hams dilaksanakan pemerintahan daerah
otbnom kabupatenkota berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32
Tahun 2004 adalah; (I), perencanaan dan pengendalian pembangunan, (2),
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, (3), penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (4), penyediaan sarana dan

pendidikan, (7), penanggulangan masalah sosial, (8), pelayanan bidang
ketenagakerjaan, (9), fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan meneng&,
(1O), pengendali an lingkungan hidup, (1 I), pelayaizan pertanahan, (12),

67 Pasal

13 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (13), pelayanan administrasi urnum
pemerintahan,

(14),

pelayanan

administrasi

penanaman

modal,

(15),

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan (16), urusan wajib lainnya yang
diarnanatkan

oleh

peraturan

perundang-undangan.68

Sedangkan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenhgan pemerintah (pusat) hanya enam buah
yakni; (I), politik luar negeri, (2), pertahanan, (3), keamanan, (4), yustisi, (5),
moneter dan fiskal nasional, dan (6), agama.69
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor
32 Tahun 2004 di atas terlihat bahwa bidang pertanahan merupakan salah satu
urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom
propinsi dan kabupatenlkota. Namun, urusan pernerintah daerah otonom di bidang
pertanahan ini, kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa alasan yang
jelas berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI).~'
Hal ini dapat dilihat dalarn ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Perpres Nomor
10 Tahun 2006. Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 10 Tahun 2006 menyatakan,
Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ~ r e s i d e n . ~Selanjutnya,
'
Pasal 2
Perpres y2ng s 2 ~ mer,yat&z,
z
Badm Pertmahm Nasiona! mempunyai kgas
Pasal 14 ayat (1) UU Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal 10 ayat (3) UU Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
70 Winahyu, (2009), Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah
Menurut W D 1945, Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, hlm., 11. Suriansyah Murhaini, (2009),
Kewenangan remenntah Uaerah Mengurus Bidang Pertanahan, Surabaya, Laksbang Justitia,
hlrn.. 17-18.
71 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nornor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
69

melalksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional
dan ~ektoral.~*
Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal
2 Perpres Nomor 10 Tahun 2006, kewenangan bidang pertanahan tidak lagi
menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom propinsi dan kabupatenkota,
akan tetapi diambil alih oleh pemerintah pusat. Badan atau lembaga yang ditugasi
oleh pemerintah pusat untuk mengurus bidang pertanahan tersebut adalah BPN,
sebuah lembaga pemerintah (pusat) non-departemen yang kedudukannya
langsung berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Menurut Irman Gusman, tindakan pemerintah pusat mengambil alih
urusan pemerintah daerah otonom di bidang pertanahan merupakan persoalan
serius yang membuktikan masih kuatnya pola pemerintahan negara sentralistik di
NKRI. Belurn ada otonomi daerah yang sesungguhnya. Tanah adalah bagian

terpenting bagi kehidupan manusia di mana saja, terutama masyarakat daerah.
Oleh karena itu, persoalan pertanahan perlu penanganan yang benar dan serius.
DPD sebagai representasi daerah akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada
pihak pemerintah berkenaan dengan masalah ini.73 Dengan demikian terlihat,
semenjak pemerintah pusat mengambil alih urusan pemerintah daerah otonom di
bidang pertanahan pada tahun 2006 hingga akhir tahun 2010, DPD belum
rr?eminta penjelasm k e ~ a d apemP,rilnlth tentmg masalzh ini, apalagi rr,eminta
pemerintah pusat mengembalikan urusan tersebut kepada daerah otonom
sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Padahal semenjak tahun 2000, pemerintah pusat telah menangguhkan

''

Pasal2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.
73 Innan Gusman, (20 1 O), Loc. Cit.

pel&san&n urusan pemerintah daerah di bidang pertanahan ini melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 0tonomT dan kemudian diambil alih pada
tahun 2006.
Menurut penulis, tindakan pemerintah pusat menangguhkan dan
kemudian mengarnbil alih urusan pemerintah daerah otonom di bidang pertanahan
secara sepihak merupakan tindakan yang tidak demokratis, melanggar hukum
yakni Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang
secara tegas menyatakan bidang pertanahan merupakan salah satu urusan wajib
yang hams dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom, baik propinsi maupun
kabupatenkota. Narnun demikian, jika kasus pengambil-alihan urusan pemerintah
daerah otonom di bidang pertanahan ini ditinjau dari teori susunan negara, ha1 itu
boleh atau dapat saja dilakukan oleh pemerintah pusat dalam negara bersusunan
kesatuan dengan catatan asalkan dilakukan melalui UU karena dalam negara
bersusunan kesatuan, tennasuk di NKRI, kewenangan asli urusan pernerintahan
berada di tangan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui UU yang dibuat badan

Oleh karena itu, Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN-RI yang
menjadi dasar h u h m bagi pemerintah mengaxbi! a!ih uwsm pmerintah daerah
otonom di bidang pertanahan seharusnya batal demi hukum karena bertentangan
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Sebelum pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemerintah daerah otonom di

"rraturan Pemerintah Nomor 25 'l'ahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
75
C. F. Strong, (1 966), Loc. Cit.

deng& peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 32
Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bidang pertanahan merupakan salah
satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom, baik
.

propinsi maupun k a b ~ ~ a t e n / k o tDi
a . ~samping
~
itu, dalam teori (hirarki) hukurn
ada asas yang mengatakan, lex superior derogat legi inperior, hukum yang lebih
tinggi mengalahkan hukum yang lebih

Namun demikian, sampai saat ini

secara legal formal Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tersebut masih berlaku, tidak
pernah dicabut oleh pemerintah pusat walaupun Asosiasi Pemerintah Daerah
Kabupateaota telah melakukan protes terhadap tindakan pemerintah yang
mengebiri kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan.75
Protes Asosiasi Pemerintah Daerah KabupatedKota tersebut menurut
penulis hanya setengah hati sehingga tidak mernbuahkan hasil apa-apa.
Seharusnya ketika pemerintah pusat tidak mengubris protes tersebut, Asosiasi
Pemerintah Daerah Kabupateaota mengajukan yudicial review terhadap Perpres
Nomor 10 Tahun 2006 tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) karena
berdasarkan ketentuan Pasal24A UUD 1945, MA merniliki kewenangan menguji
peraturan perundang-undang yang derajatnya di bawah UU terhadap UU.~' Akan
tetapi, ha1 itu tidak dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah KabupatedKota
karena bagaimana ml~ngkinkepala daerah d a l m nega-a bersusunm kesatmn,

_

-.

termasuk dalam NKRI dapat melakukan protes keras kepada Presiden. Presiden
Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 W Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sudikno Mertokusumo, (2000), Mengenal Hukum; Suatu Penguntar, Jogyakarta,
Liberty, hlm., 85.
78
.
up. ~ z t . hlm.,
,
11-12.
0
rasal L4A ayat (1) UUI) 1945 menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
76

w,

'-

dalam negira bersusunan kesatuan merupakan kepala pemerintahan tertinggi,
semua kepala daerah otonom, baik kepala daerah otonom propinsi maupun kepala
daerah otonom kabupatenkota bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.''
Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah otonom mengalami problem seperti di
atas, mestinya DPD sebagai representasi daerah di tingkat nasional mengambil
posisi membela dan memperjuangkan kepentingan daerah yang nyata-nyata
diberikan oleh UU. Hal itu dapat dilakukan DPD rnisalnya dengan cara
melakukan pendekatan formal kepada Presidan berkuasa dan mengingatkan
Presiden bahwa perbuatannya melangga UU dan harus dicabut. Jika pendekatan
formal tidak mernbuahkan hasil, maka DPD dapat mengajukan gugaian yudicial
review terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2006 ke MA karena bertentang dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 32 Tahun
2004. Akan tetapi sayangnya, hingga saat ini ha1 itu tidak pernah dilakukan DPD.
Menurut penulis, pemerintah pusat dapat dengan mudah mengambil alih
urusan pemerintah daerah otonom di bidang pertanahan, salah satunya disebabkan
karena DPD sebagai representasi daerah di tingkat nasional memiliki kewenangan
sangat terbatas di bidang pengawasan, tidak layak seperti yang dimiliki lembaga
penvakilan. Jika DPD memiliki hngsi pengawasan yang h a t terhadap
pelaksanaan UU berkaitan dengm- kepentingan daerah maka DPD clzpat
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU otonomi daerah oleh

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

pemerintah pLsat, kGUdi-h

menindaklanjuti hasil pengawasannya, 6aik

dilakukan sendiri maupun dilakukan secara bersama-sarna dengan DPR.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pengambil-alihan urusan
penlerintah daerah otonom di bidang pertanahan oleh pemerintah pusat melalui
Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN RI, bertentangan dengan prinsip
demokrasi, prinsip kepastian hukum bagi semua pihak (negara hukum),8'
termasuk bagi pemerintah daerah otonom karena bertentangan dengan UU Nomor
32 Tahun 2004 yang menetapkan bidang pertanahan menjadi salah satu urusan
wajib yang hams dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom, baik propinsi
maupun kabupatedkota. Namun, jika tindakan pemerintah tersebut ditinjslu dari
aspek susunan negara kesatuan, termasuk di NKRI maka tindakan pemerintah
tersebut dapat dibenarkan karena pada negara bersusunan kesatuan (unitary state),
semua urusan pemerintahan pada dasarnya merupakan milik pemerintah pusat.82
Oleh karena itu, agar tindakan pemerintah dipandang demokratis dan tidak
melanggar hukum, sebaiknya pengambil-alihan urusan pemerintah daerah
otonom, termasuk di bidang pertanahan oleh pemerintah, sebaiknya dilakukan
melalui UU yang dibuat badan legislatif pusat, bukan melalui peraturan presiden.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, semenjak awal reformasi hingga
saat ini, pelaksanaan otonomi daerah di NKRI berdasarkan kepada UU Nomor 22
Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalarn
P

'' Moh. Mahhd MD, (1999),Hukum ...Loc. Cit.

Abu Daut Busroh, (1990), Ilmu Negara.. .Loc. Cit.

kedua UU tersebut diahir pekm serta dan kewenangan DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Narnun menurut penulis pengaturan peran
serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor

22 Tahun 1999, lebih baik dari pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa hal; pertama, UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan tegas
menyatakan, DPRD merupakan badan legislatif daerah otonom yang mempunyai
kedudukan sederajat dengan pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah
daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah.83 Hal ini menurut hemat penulis
sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang dianut oleh NKRI
berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Sebaliknya UU Nomor 32 Tahun
2004 menyatakan bahwa DPRD bukan badan legislatif daerah otonom, akan tetapi
merupakan lembaga penvakilan rakyat daerah otonom yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.84
Menurut penulis, konsekuensi dari pengaturan UU Nomor 22 Tahun 1999
yang dernikian membuat tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah
ada di tangan kepala daerah semata, sedangkan DPRD behngsi sebagai lembaga
pengawas atas pelaksanaan pemerintahan daerah oleh kepala daerah. Sebaliknya

UU Nomor 32 Tahun 2004 membuat tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintahm daerah bukah semzta-mata di tmgan kepala daerah, akan tetapi juga
di tangan DPRD karena kedua lembaga tersebut sama-sama unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Karena tanggung jawab penyelenggaran pemerintahan
daerah ada di tangan kepala daerah dan DPRD maka hngsi pengawasan DPRD

83
84

Lihat Pasal 16 ayat (2) W Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Lihat Pasal40 W Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

terhadap kepala daerah ddam menyelenggaraan pemerintahan d a d menjadi
tidaf efektif.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada
DPRD urituk mengawasi kepala daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah
(perda) dan peraturan perundang-undangan lain, pelaksanaan keputusan kepala
daerah, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kebijakan
pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional di
d a e r ~ Sarna
. ~ ~ dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2004
juga memberikan fungsi pengawasan kepada DPRD yakni; pengawasan terhadap
pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, pelaksanaan
peraturan kepala daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di
daerah.86Dalam melaksanakan fimgsi pengawasan tersebut, baik UU Nomor 22
Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan pendapat kepada D P R D . ~
Namun
~
dalam UU Nomor
22 Tahun 1999 ada ketentuan yang mengatur, jika DPRD berdasarkan hasil
pengawasan dan penyelidikannya berpendapat kepala daerah telah melakukan
pelanggaran hukum, melanggar sumpawjanji jabatan, tidak lagi memenuhi syarat
sebzgai kep212 dsrerah, ~ e ! a l m k ztir?dlkz~
~
yiing dilaang bag tcpa!a daera! at.,=
terjadi krisis kepercayaan publik akibat kasus yang melibatkan tanggung jawab
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Daerah.

Lihat Pasal 18 ayat (1) humf f UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

M,..

.

- . 4~ ayat (1j humf c
.I

UU

Nomor 32 'I'ahun 2004 tentang Pemerintahan

Uaerah.
" Lihat Pasal Pasal 19 ayat (1) humf b, c dan e UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal43
ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

kepala daerah, maka DPRD- dapat memberhentikan kepala daerah dalam masa
jabatannya, kemudian disahkan oleh ~ r e s i d e n .Berbeda
~~
dengan UU Nomor 22
Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pernberhentian kepala daerah
dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan olch Presiden atas usul DPRD
setelah terlebih dahulu diputus MA bahwa pendapat DPRD adalah benarlterbukti,
bahwa kepala daerah dadatau wakil kepala daerah melanggar surnpahljanji
jabatan dadatau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah dadatau
wakil kepala d a e r ~ . ~ ~
Ketiga, UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004

menyatakan bahwa DPRD benvenang menetapkan APBD bersama-sama dengan
kepala daerah.90 APBD yang telah ditetapkan bersama oleh DPRD dan kepala
daerah tersebut harus disampaikan kepada Gubernur bagi pemerintah
kabupatenlkota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
pemerintah daerah propinsi. Namun menurut UU Nomor 22 Tahun 1999,
bukan untuk
penyampaian APBD di atas hanya sekedar 'untuk diketah~i,~'
dievaluasi. Sebaliknya menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, sebelum perda
tentang APBD disahkan oleh kepala daerah, rancangan perda tersebut terlebih
dahulu hams diajukan kepada gubernur bagi pemerintah daerah k a b ~ ~ a t e d k o t a ~ ~
dan kepada Menteri Dalarn Negeri b a g pexerintah OaerA propinsi unc~k

88~ihat
Pasal49 dan Pasal50 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
89 Lihat Pasal 29 ayat (4) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
asal

- .nurur- e -u U- -Nomor
22 'lahun 1999 dan Pasal45 ayat (1) huruf b UU

la

Nomor 32 '1ahun 2 0 4 tentang Pemerintahan Daerah.
9' Pasal86 ayat (5) UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
92 Pasal 186 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

demikian membuat pemerintah pusat dalam NKRI dapat membatalkan keputusan
DPRD dan kepala daerah tentang APBD yang telah disepakati bersama dalam
sidang paripurna D P R D . .~~~a l udi mana letak otonomi seluas-luasnya bagi daerah
propinsi dan k a b u p a t d o t a di bidang anggaran? Bukankan pemerintah daerah
otonom dan DPRD daerah otonom lebih mengetahui kebutuhan masyarakat
daerahnya dari pada pemerintah pusat yang jauh di Jakarta?
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pemerintah pusat melalui revisi
UU tentang pemerintahan daerah telah mengamputasi peran serta DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tindakan tersebut menurut hemat
penulis merupakan tindakan yang tidak demokratis karena bertentangan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah
sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945. Selain itu, tindakan tersebut
menurut penulis dapat membunuh demokrasi yang sedang turnbuh dan
berkembang di daerah secara perlahan-lahan karena DPRD yang notabenenya
adalah lembaga penvakilan, tidak lagi ditempatkan sebagai legislatif daerah yang
bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di daerah sehingga hngsi cheks and
balences antar lembaga negara di daerah tidak berjalan baik.

Persoalan pengamputasian perm serta DPRD da!am penyelenggaram
pemerintahan di daerah ini, sudah mendapat perhatian serius dari DPD. DPD
sebagai representasi daerah di tingkat nasional telah mengusulkan kepada DPR
agar UU Nomor 32 Tahun 2004 yang masih berlaku saat ini diganti dengan UU
n2

Yasal 185 ayat (4) U U Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Lihat Pasal 185 ayat (5) dan Pasal 186 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
"
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pemerintahan daerah yang b a r ~ . Usur ters5ut~ieT&~Zsiiqjaikan
DPD kepada
DPR tanggal 01 Oktober 2009, yang mana salah satu materi muatan yang
diinginkan DPD adalah mengembalikan DPRD sebagai badan legislatif daerah
seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, bukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32
Tahun 2004 yang masih berlaku saat

Narnun sarnpai saat ini (2010), RUU

usul inisiatif DPD tersebut belum mendapat respon positif dari DPR. Sama
dengan RUU-RUU lain yang diusulkan DPD. Oleh karena itu, sebaiknya ketika
RUU pemerintah daerah yang diusulkan DPD tidak mendapat respon dari DPR,
mestinya DPD melakukan pendekatan kepada Presiden sebagai salah satu
lembaga negara yang juga benvenang mengajukan RUU, termasuk RUU
pemerintah daerah. Jika usaha-usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil maka
DPD dapat menempuh cara lain yakni mengajukan judicial rivew terhadap UU
Nomor 32 Tahun 2004 ke Mahkrnah Konstitusi karena dinilai bertentangan
dengan semangat otonomi daerah yang dianut oleh W D 1945.
Tiga contoh kasus di atas merupakan bukti bahwa beberapa tahun
belakangan ini pemerintah pusat kembali mengabaikan aspirasi dan kepentingan
daerah dalarn NKRI, bukan sebagai bentuk hukuman dari pemerintah pusat
kepada daerah otbnarn tertenh karena d a l m kasus p e n z i k s ke~l?h~!i
kewenangan pemerintah daerah otonom di bidang pertanahan dan kasus amputasi
peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, semua daerah
otonom di NKRI merasakan akibatnya. Begitu juga pada kasus dana bagi hasil
95

..

omor 36tentang Rancangan Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah.
96 Sekretariat Jenderal DPD RI, (2010), Op. Cit., hlm., 963.

semua daerah penghasil di NKRI yang terdiri dari 93 daerah otonom, baik
kabupatedkota maupun propinsi, bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi
guna menutupi defisit APBN karena terjadi krisis ekonomi global.
Dalam konteks ini perlu disadari bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia
mencatat, pengabaian terhadap aspirasi dan kepentingan daerah dalam NKRI oleh
pemerintah, mulai semenjak awal kemerdekaan hingga beberapa dekade
belakangan ini selalu mendatangkan ancaman terhadap integrasi bangsa seperti
yang pernah dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua
merdeka di Papua, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRR1)Permesta di Sumatera dan Sulawesi,
Darul IsladTentara Islam Indonesia (DYTII) di Jawa Barat dan Aceh dan lain
~eba~ain~a.~~
Oleh karena itu, agar aspirasi dan kepentingan daerah tidak diabaikan
pemerintah dan ancaman terhadap integrasi bangsa tidak terulGg kembali di masa
mendatang, dipandang perlu melakukan penguatan fungsi DPD. Hal ini sesuai
dengan gagasan awal pembentukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
sebagaimana diusulkan oleh tim ahli panitia ad hod pada saat proses perubahan
I J U P 1945 sedang berlangsung t a h n 1999-2002 yang salah satu tujuannya adalah

untuk meningkatkan peran-serta daerah dalam pembangunan nasional guna
menjaga integrasi bangsa. Namun, proses penguatan fungsi DPD tersebut tentu

'' Indra J Piliang dan Bivitri Susanti, (2008), Op. Cit, hlm., 13. Lihat juga salah satu
Acen MeraeKa y a m amat Icelcecewaan Sebaglan rakyat Aceh
terhadap sistem poiitlk yang unltans dan terlalu dominannya politik orang-orang Jawa. Moch. Nur
Hasim, (2008), Konflik dun Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian Tentang Konsensus
NormatifAntara RI-GAM Dalam Perundingan Helsinki, Jakarta, P2P-LIPI, hlm., 76.

memerlukan waktu yang cukup panjang, beluni lagi keenggank para politisi di
MPR untuk mengubah UUD 1945 hingga saat ini. Oleh karena itu, hams ada
pihak yang marnpu menjempati kepentingan daerah dan selalu mengingatkan
pemerintah tentang kewajibannya terhadap daerah-daerah di Indonesia. Hal itu
dapat dilakukan secara .formal oleh lembaga negara dan secara non-formal oleh
tokoh-tokoh nasional yang disegani oleh pemerintah yang berkuasa.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keterbatasan hngsi DPD, baik di
bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran dalam sistem perwakilan
Indonesia mempunyai implikasi negatif terhadap kepentingan daerah dalarn
NKRI. Jika implikasi negatif tersebut tidak diatasi dengan baik dan hati-hati dapat
menimbulkan ancaman terhadap integrasi bangsa seperti yang pernah terjadi
beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, sesuai dengan gagasan awal pembentukan
DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipandang perlu penguatan fungsi
DPD sebagaimana akan dibahas di bawah ini.

C. Relevansi Penguatan Fungsi DPD Menuju Parlemen Bikameral dalam
NKRI

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, semenjak awal pembentukannya
pada tahi~n2004 hingga saat ini, DPD te!& melahirkan, banyak k e p ~ b ~ sdmm

telah disampaikan kepada DPR, yang m-ma semuanya berkaitan dengan aspirasi
dan kepentingan daerah dalam NKRI. Namun keputusan-keputusan DPD tersebut
pada umumnya tidak diperhatikan dan tidak ditindak-lanjuti DPR sehngga usaha

-r"u memperjuangkan

aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional

menjadi sia-sia. Padahal jumlah anggaran pendapatan &GI belanja negara yang
dialokasikan untuk DPD setiap tahunnya h a n g lebih sebanyak 2 trilyun rupiah.98
Suatu anggaran yang sangat besar dan fantastis. Oleh karena itu timbul
pertanyaan, apakah penguatan fungsi DPD dalam sistem perwakilan Indonesia
,

relevan untuk dilakukan atau sebalilcnya tetap dipertahankan seperti kondisi
sekarang atau lebih ekstrim lagi perlu dibubarkan?
Pernbubaran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia tidak boleh
dilakukan karena dua hal; pertama, membubarkan DPD berarti mengingkari
amanat reformasi. Salah satu arnanat reformasi yakni perluasan peran daerah
dalam pembangunan nasional dalam rangka memperkuat integrasi nasional dan
mengurangi gejolak kedaerahan. DPD adalah sarana untuk itu. Kedua, secara
normatif, membubarkan DPD berarti mernbubarkan MPR karena anggota MPR
t&diri atas anggota DPR dan anggota D P D . ~DPD
~ sangat diperlukan, minimal
dalam dua ha1 yakni merumuskan kebijakan nasional dalam kerangka hubungan
pusat-daerah dan mengawal pelaksanaan kebijakan nasional yang telah
dirumuskan tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan terkait. loo

'*DPD RI, (2009), Memoar Lima Tahun Masa Bakti Pimpinan Kelompok DPD di MPR

RI 2004-2009, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, hlm., 11. Masalah anggaran DPD ini
diklarifrkasi oleh Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2009-2014 pada saat wawancara dengan
penulis tanggal 10 Februari 201 1 di Kantornya. Beliau menyatakan, anggaran DPD RI setiap
tdnumya hanya berkisar antara 450 Milyar d d 500-Milyar Rupiah per tahun, bukan 2 Trilyun
Rupiah. Namun ketika data ini (Dipa) penulis minta fsecara langsung) berulang kali di Biro
Keuangan DPD RI, Kepala Biro DPD RI tidak bersedia memberikan kepada penulis, padahal
penulis sudah mengajukan surat permintaan secara tertulis kepada DPD RI pada tanggal 29
Oktober 2010 dan tidak pernah mendapat jawaban.
99 Riri Nazriyah, (2007), MPR RI; Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa
!M
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Kahman, 0 6 1 , Kedudukan dan Kmenangan Dewan Perwakilan Daerah
Dalarn Sistem Perwakilan Indonesia, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
Surabaya, hlm., 70.
Aba.

Selanjutnya mempertahankan hngsi DPD sepeiti s e k k g merupakan
suatu ha1 yang tidak logis karena; pertama, membiarkan DPD dengan fungsi
seperti sekarang berarti pemborosan terhadap anggaran keuangan negara.
Sebagaimana disebutkan di atas, setiap tahuri alokasi APBN untuk DPD kurang
lebih sebanyak 2 trilyun rupiah. Gaji dan tunjangan anggota DPD,Ketua dan
Wakil DPD sama dengan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR,Ketua
dan Wakil Ketua DPR. Kedua, mempertahankan DPD dengan h g s i seperti
sekarang berarti melanggengkan anomali dalam sistem perwakilan Indonesia
karena DPD bukan sebagai legislator dan bukan pula sebagai dewan pertimbangan

DPR karena secara politis, legitimasi politik yang dimiliki anggota DPD sejajar
dengan legitimasi politik yang dimiliki anggota DPR karena sama-sama dipilih
rakyat melalui pemilu.'O' DPD merupakan representasi daerah di lembaga
penvakilan ~ndonesiadan DPR merupakan representasi politik seluruh rakyat
Indonesia.
Oleh karena itu, pilihan paling tepat saat ini adalah mernperkuat fungsi

DPD dalam rangka menciptakan sistem penvakilan dua kamar (bicameral) dalam
NKRI. Gagasan pengutan fungsi DPD dalam rangka menciptakan sistem
penvakilan dua kamar (bicameral) dalam NKRI, bukanlah gagasan yang aneh
karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistern perwakilar? h a kammx
(bicamerao selain dianut oleh negara-negara bersusunan federal (bondsstaat) juga
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diadopsi oleh negara-negara bersusunan kesatuan (unitary state) s&e& terdapat
di negara kesatuan Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, Thailand dan lain-lain.lo2
Penguatan fungsi DPD dalam rangka menciptakan sistem perwakilan dua
kamar (bicameral) dalam NKRI di atas sudah disampaikan oleh banyak pihak, d i
antaranya yakni Komisi Konstitusi dan DPD sendiri. Komisi Konstitusi yang
dipimpin Sri Soemantri Mertosoewignyo, memandang hasil perubahan UUD 1945
yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002, khususnya yang berkaitan dengan
lembaga perwakilan Indonesia, gaga1 menata keseimbangan (checks and
balances) kewenangan antara DPR dan DPD karena UUD 1945 hasil perubahan
bias kepentingan DPR atau dengan kata lain DPR lebih superior dari pada

DPD."~

7

Beberapa ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang menempatkan DPR
lebih superior dari pada DPD diungkapkan oleh Komisi Konstitusi dalam

1

laporannya kepada MPR yakni; pertama dalam fungsi legislasi. Perubahan Pasal
20 ayat (1) UUD 1945 dari "...tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR

menjadi "DPR mempunyai kekuasaan membentuk UU" dan penambahan Pasal

1
1
1
1

1

20A ayat (1) bahwa DPR memiliki fungsi legislagi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan, tidak hanya berakibat pada melemahnya fungsi legislasi Presiden,
akan tetapi juga memuncl~lkansuperioritas fingsi legislasi DPR atas DPD. Fungsi
legislasi menurut Komisi Konstitusi hams dilihat secara utuh, mulai dari proses
pengajuan RUU sarnpai menyehjui sebuah RUU menjadi UU."~ Kedua, dalam

Diterbitkan oleh DPD RI, Jakarta, hlm., 222.
Ibid,hlrn., 219-220.

fingsi anggamn. Pasal22D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "DPD ...meIiibE?llsll
pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN." Merujuk kepada ketentuan
tersebut, fungsi anggaran yang dimiliki DPD sangat terbatas yakni, hanya sekedar
dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam proses. pembahasan RUU
APBN. Padahal, pertimbangan menurut Komisi Konstitusi hanyalah sebagian
kecil penggunaan hak dalarn h g s i anggaran. Seharusnya DPD diberi
kewenangan untuk mengusulkan, mempertimbangkan, mengubah dan menetapkan
APBN seperti yang dimiliki DPR. Jika DPD tidak diberi kewenangan seperti itu,
paling tidak DPD diberi hak atau kewenangan untuk menunda persetujuan
rancangan APBN dalam waktu tertentu.lo5 Ketiga, fungsi pengawasan yang
dimiliki DPD juga sangat terbatas. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 menyatakan;
"DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai; (a) otonomi
daerah, (b), hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, (e) pelaksanaan APBN, (f) pajak, (g) pendidikan dm, (h)
agama. Hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR untuk ditindak-lanjuti.
Selain tiga ha1 di atas, superioritas DPR atas DPD menurut Komisi
Konstitusi dapat pula dilihat dalam proses pemberhentian Presiden danlatau Wakil
Presiden di tengah masa jabatannya (impeachment).'Pasal 7B ayat (1) sampai ayat
(7) UUD 1945 mengatur; DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden
d d a t a u Wakil Presiden kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan
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memutus pendapat DPR bahwa Presiden danlatau Wakil Presiden tid& lag
memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Kalau

MK membenarkan pendapat

DPR, maka MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR.
Untuk itu Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menentukan, keputusan harus diambil
dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 34 dari jumlah
anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 213 dari jumlah anggota MPR
yang hadir. Kalau ditelaah ketentuan kuorum sidang MPR dalam proses
impeachment terhadap Presiden danlatau Wakil Presiden tersebut, peran DPD

dapat diabaikan DPR karena jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari 113
anggota DPR."~Anggota DPR saat ini sebanyak 560 orang,lo7 sedangkan anggota
DPD hanya 132 orang.lo8 Oleh karena itu, impeachment terhadap Presiden
dadatau Wakil Presiden dapat dilakukan DPRIMPR tanpa melibatkan DPD
karena jurnlah anggota DPR sudah lebih dari 34 dari anggota MPR. Celakanya,
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "MPR terdiri atas anggota DPR dan
anggota DPD..."Artinya kehadiran DPD dalam sidang MPR tidak bersifat
kelembagaan, melainkan perorangan. Kalaupun interpretasi konstitusi dipaksakan
bahwa MPR ada apabila anggota DPR dan anggota DPD hadir secara bersamaan,
atau dengan kata lain tanpa kehadiran anggota DPD maka forum MPR tidak sah,

a

t

'06 Lihat Pasal22C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal227 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
'07 Lihat Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD.
p aan UrKu
.
.
. . . . .
a
p
m
n se~anyak4 (empat) orang. Sekarang
jumlah propinsi di lndonesia sebanyak 33 buah. Oleh karena itu jumlah anggota DPD saat ini
berjumlah 132 orang.

maka bagi DPR cukup men@adirkan satu orang anggota DPD saja di forum MJX
maka forum (sidang) MPR akan menjadi sah.lo9
Oleh karena itu, Komisi Konstitusi mengusulkan kepada MPR agar
kewenangan DPD ditingkatkan untuk mengimbangi superioritas DPR atas DPD.
Usulan Komisi Konstitusi ini dapat dilihat dalam rancangan perubahan kelima
UUD 1945 yang diusulkannya, khususnya pada Pasal 22D dan Pasal 7B.
Rumusan Pasal22D usulan Komisi Konstitusi tersebut adalah;
1. Ayat (1) berbunyi; Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pernbentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dafi sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Ayat (2) berbunyi; Dewan Perwakilan Daerah dapat menyetujui atau
menolak rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
- -pusat dan daerah; pembegtukan, pemekaran dan
daerah; hubungan
penggabungan daerah; pengelolaan ~umberdaya alam dan g m b e r daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- .

3. Ayat (3) berbuyui; Jika Dewan Perwakilan Daerah menolak
rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang itu tidak dapat
diajukan lagi pada masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat
berikutnya.

4. Ayat (4) berbunyi; Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenzi;- otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan
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Krisna Harahap, (Ed), (2009), Op. Cit., hlm., 221-222.

itu kepada Dewan Perwakilan Rzikyat sebagai bahan pertimbangan
untuk ditindaklanjuti.
5. Ayat ( 9 , berbunyi; Anggota Dewan Penvakilan Daerah dapat
diberhentikan dari masa jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-undang.'10
Kalau diperhatikan usul perubahan terhadap ketentuan Pasal 22D W D
1945 yang diajukan Komisi Konstitusi di .atas maka terlihat bahwa Pasal 22D
UUD 1945 hasil perubahan yang semula hanya terdiri dari empat ayat diusulkan
menjadi lima ayat. Di samping itu, Komisi Konstitusi berkeinginan memberikan
kewenangan kepada DPD untuk menyetujui atau menolak (memveto) RUU
tertentu yang telah disetujui DPR yakni RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alarn dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Keinginan memberian hak veto kepada DPD untuk menolak atau
menangguhkan RUU tertentu yang telah disetujui DPX menjadi UU merupakan
ha1 yang lazim dalam sistem penvakilan dua kamar (bicameral system) seperti
yang dimiliki oleh House of Lord di Inggris, Bandesrat/Upper House di Jerman,
Senat di Amerika Serikat dan House of Concilors (Sangi-in) di Jepang.'" Namun
sayangnya, Komisi Konstitusi tidak mengusulkan bagaimana mekanisme
penyelesaian veto yang dilakukan DPD terhadap RUU tertentu di atas. Tidak
adanya mekanisme penyelesaian terhadap veto yang dilakukan DPD- hapat
membuat proses legislasi di kemudian hari menjadi "mandeg." Di Jepang
-01
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Reni Dwi Pumomowati, (2005), Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen
Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, hlm., 59,67,84 dan 94.
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misalnya, RUU yang diveto House of Concilors (Sangi-in) tetap dapat menjadi

UU apabila dua pertiga dari jumlah anggota House of Refesentative yang hadir
dalam sidang, menyetujui diloloskannya UU tersebut, begitu juga di Arnerika
serikat.ll2
..
Di samping itu, Komisi Konstitusi juga mengusulkan kepada MPR agar

nunusan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 diubah. Pasal 7B ayat (7) UUD 1945
beberbunyi; "Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden d d a t a u Wakil
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 213 dari
jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden d d a t a u Wakil Presiden diberi
kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR,""~ diubah
menjadi "Keputusan MPR untuk pemberhentian Presiden d d a t a u Wakil Presiden
harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

415 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya % dari jumlah
anggota yang hadir, setelah Presiden dadatau Wakil Presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR."'

l4

Usul perubahan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 yang sampaikan Komisi
Konstitusi di atas adalah untuk memperberat persyaratan quorum sidang MPR
dalam proses impeachment terhadap Presiden dadatau Wakil Presiden, yang
mana berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 yang sekarang masih
berlaku, impeachment terhadap Presiden dadatau Wakil Presiden bisa dilakukan
'I2

Arend Lijphart, (1984), Democracies Pattern of Mayoritarian and Consesnsus
S, n1m.9 LU3
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anggota D P W R tanpa melibatkan (kehadiran) anggota DPD dalam forum
sidang MPR. Jika usul Komisi Konstitusi tersebut diterima MPR, maka sidang
MPR dalam rangka impeachment terhadap Presiden dantatau Wakil Presiden di
masa mendatang tidak akan bisa dilakukan oleh anggota DPR/MPR tanpa
kehadiran anggota DPD di forum sidang MPR.
Usul pengutan fbngsi DPD yang diajukan Komisi Konstitusi di atas, jika
dihubungkan dengan klasifikasi bicameralisme yang dibuat Arend Lijphart yakni;
strong bicameralism, medium-strength bicameralism dan soft bi~ameralism,"~
maka sistem perwakilan dua kamar (bicameral) dalam NKRI yang diusulkan
Komisi Konstitusi teimasuk dalam kategori soft bicameralism (bikameral lemah)
karena fungsi DPD selaku kamar kedua yang diusulkan Komisi Konstitusi tidak
setara dengan fungsi yang dimililu DPR sebagai kamar kedua. Kernudian, jika
usul Komisi Konstitusi di atas dihubungkan dengan klasifikasi bikameralisme
yang dibuat Giovani Sartori yakni; perfect bicameralism, strong bicameralism dan
weak bi~arneralism"~maka sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang
diusulkan Komisi Konstitusi tersebut termasuk dalam kategori weak bicameralism
karena fungsi DPD selaku kamar kedua yang diinginkan oleh Kornisi Konstitusi
dalam ha1 pembuatan UU tidak setara dengan fungsi DPR selaku kamar kedua.
Usul Komisi Konstitusi di atas, hingga saat ini tidak pemah ditindklanjuti MPR, padahnl yang membentuk Komisi Konstitusi tersebut adalah MPR
sendiri yakni pada tahun 2002 melalui Ketatapan MPR RI Nomor l/MPR/Tahun
2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Selain dari Komisi Konstitusi, usul
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perubahan UUD 1945 dalam rangka penguatan fungsi DPD menuju lernbaga
perwakilan bicameral dalam NKRI juga disampaikan oleh DPD sendiri kepada
MPR yakni, pada tanggal 7 Mei 2007. Usul DPD tersebut pada awalnya mendapat
dukungan cukup signifikan dari berbagai pihak, terutama dari perguruan tinggi,
pengajar Hukum Tata Usaha Negara, lembaga swadaya masyarakat penggerak
demokrasiH7dan sebagian anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dengan
total jumlah dukungan sebanyak 238 orang anggota MPR"' sebagaimana terlihat
pada tabel berikut ini;
Tabel V; 2;
Jumlah Pengusul Amandemen Kelima UUD 1945

Sumber; DPD RI, (2009),Memoar Lima Tahun Masa Bakti Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI
2004-2009, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, hlrn., 39
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Moh Mahfud MD, (2009), Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi ISLI,Jakarta, Rajawali

w,
Memoar ...Up. Cit, hlrn., 39. Bandingkan dengan Sulardi, (2009),
Reformasi Hukum; Rekontruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi, Malang, InTrans Publishing, hlm., 15 1 .

JiiiiiIi4-1dukungan tersebut pada awalnya telah meinenuhi persyaratan yang
ditentukan Pasal37 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "usul perubahan
pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh
sekurang-kurangnya 113 dari jumlah anggota MPR."~Jumlah anggota MPR saat
ini sebagaimana disebutkan sebelurnnya yakni sebanyak 692 orang. 113 dari 692
orang adalah 23 1.orang.
Ada tiga alasan mendasar yang disampaikan DPD berkenaan dengan usul
perubahan kelima UUD 1945 yakni; pertama, mempertimbangkan harapan
masyarakat di daerah yang amat besar terhadap DPD serta legitimasi politiknya
yang tinggi, maka dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia, dan
memperkokoh otonomi daerah perlu lebih memberdayakan peran DPD yaitu
melalui amandemen kelima UUD 1945. Kedua, Indonesia adalah negara besar,
baik ditinjau dari aspek jumlah penduduk maupun luas wilayah dengan beragam
kepentingan yang dilahirkan oleh sifat multi-etnis dan multi-kultural bangsa ini,
yang memerlukan keterwakilan (representation) yang tidak hanya atas dasar
jumlah penduduk, Indonesia membutuhkan sistem bikameral yang kuat. Ketiga,
DPR dan DPD bisa saling mengisi dan saling memperkuat. Apabila DPR para
anggotanya dipilih berdasarkan jumlah penduduk dan melalui partai politik maka
anggota DPD dipilih berdasar keterwakilan daerah dan secara perorangan. Kedua
sistem ini bisa saling mengisi, mengimbangi dan menjaga (checks and balances)
antar lembaga penvakilan.

~ a s a l 3 7ayat (1) UUD 1945.
(2009), Memoar ...Op. Cit., Jakarta, hlm., 1 1.
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Adapun P&al UUD 1945 yang diusulkan DPD untuk diubah hanya
ketentuan Pasal22D UUD 1945 saja, yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut;
1. ayat (1) diusulkan untuk diubah sehingga berbunyi; "Dewan Penvakilan

Daerah memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Dewan
Penvakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan clan pernekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah."
2. ayat (2) diusulkan untuk diubah sehingga berbunyi; Dewan penvakilan
daerah ikut membahas serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Penvakilan Raktat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan
dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
3. ayat (3) diusulkan untuk diubah sehingga berbunyi: Dewan Perwakilan
Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengolaan sumber daya alam dan daya
sumber daya ekonomi lainya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk
ditindaklanjuti.
4. ayat (4) tetap, berbunyi: Anggota Penvakilan Daerah dapat diberhentikan

dari jabatanya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang.l2l
Kalau diperhatikan usul perubahan terhadap ketentuan Pasal 22D UUD
1945 yang diajukan DPD di atas maka terlihat bahwa DPD menghendaki fungsi

legislasi, mulai mengajukan RUU, membahas RUU dan menyetujui RUU menjadi

UU bersarma DPR dalam bidang tertcnb y & ~ iberkaitm dengm pernbentuku?
UU otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pernbentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah. Sedangkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang dikehendaki
DPD dapat dikatakan tidak berbeda signifikan dengan fungsi pengawasan dan
anggaran yang dimiliki DPD saat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
22D UUD 1945 hasil perubahan.
Oleh karena itu, jika usulan DPD di atas dihubungkan dengan klasifikasi
bikameralisme yang dibuat Arend Lijphart yakni; strong bicameralism, mediumstrength bicameralism dan soft bicamera~ism,'~~
maka sistem perwakilan dua
kamar (bicameral) dalam NKRI yang dikehendaki DPD saat itu yakni tergolong'
ke dalam kategori soft bicameralism karena DPD sebagai kamar kedua
menginginkan kewenangan yang tidak setara dengan yang dimiliki DPR sebagai
kamar pertama. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan klasifikasi bikameralisme
yang dibuat oleh Giovani Sartori yakni; perfect

bicameralism, strong

bicameralism dan weak bicarnerali~rn,'~~
maka sistem perwakilan dua kamar
(bicameral) dalam NKRI yang diinginkan DPD saat itu yakni tergolong ke dalam
kategori

weak bicameralism karena DPD sebagai kamar kedua tidak

menginginkan kewenangan setara dengan yang dimiliki DPR sebagai kamar
pertama dalam ha1 pembuatan UU kecuali dalam ha1 pembuatan UU yang
berkaitan dengan kepentingan daerah dalam NKRI.
Narnun karena DPD hanya mengusulkan pen~bahanterhadap ketentuan

Pasal 22D UUD 1945 saja, maka usul perubahan tersebut dipandang bersifat
parsial dan waktunya tidak tepat oleh berbagai pihak, terutama oieh partai politik
di antaranya yakni; Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
-
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D-eniokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
dan Partai ~ e 1 o ~ o r . l ~ ~
Partai politik yang memandang usul perubahan ke lima UUD 1945 yang
diajukan DPD bersifat parsial dan waktunya tidak tepat, meminta anggotanya
yang duduk di DPRMPR untuk menarik kembali dukungan yang telah diberikan
sebelum jam 00;OO WIB tanggal 7 Agustus 2007, sebagai batas waktu terakhir
pemberian dukungan yang disepakati oleh pimpinan MPR dalam rangka
menanggapi usul perubahan UUD 1945 yang diajukan D P D . ' ~Jika
~ ada anggota
partai di atas yang tetap memberikan dukungan, maka yang bersangkutan
terancam recall dari kursi DPR.M?R dengan alasan tidak taat kepada kebijakan
partai. Kondisi demikian membuat 41 orang anggota MPR yang berasal dari
anggota DPR mencabut dukungannya terhadap usul perubahan kelima UUD 1945
di atas, di antara yakni anggota DPR/MPR yang berasal dari Partai Golkar 10
orang, Partai Karya Peduli Bangsa 1 orang, Partai Demokrat 23 orang, Partai
Amanat Nasional 5 orang dan Partai Pelopor 1 orang, sehingga jumlah dukungan
anggota MPR terhadap perubahan UUD 1945 tinggal sebanyak 21 6 orang,'26
tidak lagi mencapai angka 113 dari jumlah anggota MPR yang ada sebagaimana
disyaratkan oleh ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945.

'24 DPD RI, (2009), Memoar...Op. Cit., hlm., 27-28. Lihat juga Moh. Mahfud MD,
(2009), Op. Cit., hlm., 181.
Ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 ayat (2)
W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan, "Dalam ha1 usul
K memenuhl persyaratan sebaga~mana
. -a aalam rasal ~3 ayat ( L ) , plmplnan W K wajib menyelenggarakan sidang paripuma
MPR palin lambat 60 (enam puluh) hari (sernenjak usuIpetlgubahan UUD diterima, penulis).
1 2 b r d .Bandingkan pula dengan Sulardi, (20091, Op. Cit., hlrn., 151.

-

Oleh kiiiena usul perubahan UUD 1945 yang diprakarsai DPD di atas
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (I)
UUD 1945, pimpinan MPR tidak mengagendakan sidang MPR untuk merubah
UUD 1945, atau dengan kata lain usul perubahan UUD 1945 yang diprakarsai
atau dimotori DPD dalam rangka pengutan fungsi DPD- di atas gaga1
dilaksanakan. Namun, kegagalan tersebut tidak mengendorkan semangat DPD
untuk mengubah UUD 1945, akan tetapi justru sebaliknya tetap bersemangat
ingin melakukan perubahan UUD 1945 secara komprehensif, tidak lagi bersifat
parsial sebagaimana dikatakan oleh banyak pihak. Bukti keseriusan DPD tersebut,
saat ini DPD telah merampung Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara
RI Tahun 1945, namun hingga saat ini naskah tersebut belum diajukan secara
resmi oleh DPD kepada MPR karena belum memenuhi persyaratan Pasal 37 UUD
1945.
Menurut penulis, Naskah Amandemen Komprehensip UUD Negara RI
Tahun 1945 yang disiapkan DPD tersebut sangat revolusioner karena jika
disahkan MPR dapat merubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara mendasar.
~ e b a ~perbandingan,
ai
UUD 1945 hasil perubahan tahun 1999, 2000, 2001 dan
2002, terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal
Aturan ~ a r n b a h a n . ' ~Sedan&-n
~

Naskah Anandemen Komprehensif UUD

Negara RI Tahun 1945 yang disiapkan DPD saat ini untuk diajukan nanti ke MPR
terdiri dari 21 Bab, 96 Pasal, 198 Ayat, 2 Pasal Aturan Peralihan dan 1.Pasal
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Krisna Harahap, (Ed), (2009), Op. Cit.,hlm., 64. lihat juga J a y Assiddiqie, (2004),
Naskah Konsolidasi UUD 1945,Jakarta, Pusat Studi Hukum HTN UI,hlm., 61.

Aturan ~ a m b a h a n . l ~Khusus
*
tentang DPD diatur dalam Bab X dengan judul
Kekuasaan Legislatif, bersamaan dengan pengaturan DPR, mulai dari Pasal 30
sampai Pasal 44. Namun demikian, dalam Naskah Amandemen Komprehensif
WTD Negara RI Tahun 1945 tersebut, fungsi DPD yang ingin diperkuat tidak
hanya di bidang legislasi, pengawasan, anggaran, memilih pejabat publik, &an
tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya.
Pertama, di bidang legislasi. Kewenangan membentuk UU diusulkan

tidak hanya dipegang oleh DPR yang anggotanya dipilih melalui pemilu, &an
tetapi juga dipegang oleh DPD yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. Hal
ini dapat dilihat dalam rancangan Pasal 30 Naskah Komprehensif Amandemen
UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan, "DPR dan DPD memegang
kekuasaan legislatif.lZ9 Dalam melaksanakan hngsi legislasi, DPR dan DPD
mempunyai hak mengajukan RUU.'~' Setiap RUU dari DPR disampaikan kepada
D P D . ' ~DPD
~ dapat menyetujui, mengusulkan perubahan, atau menolak RUU dari
DPR."'

Apabila DPD menyetujui RUU dari DPR, RUU disampaikan kepada

Presiden untuk d i ~ a h k a n . ' ~ ~ ~ ~DPD
a b i lmengusulkan
a
perubahan terhadap RUU
dari DPR, DPD dan DPR membentuk panitia bersama untuk membahas R W
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Lihat Naskah Amandemen Komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Kelompok DPD Di MPR RI, Jakarta, 2009, hlm., 67-104.
Pasal 30 Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945, Op. Cit.,
hlm., 76.
I3O Pasal 35 ayat (2) Naskah Amandemen Kornprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 78.
13' Pasal 38 ayat (1) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlrn., 79.
Amanaemen Kornprehensit U UV Negara Kl 1 ahun 1945,
-. ..
up. u t . , nlm., IY.
'33 Pasal 38 ayat (3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlrn., 79.

-

-

yang diajukan D P R . ' ~Apzibila
~
KUU ditolak DPD, RUU tersebut tidak dapat
diajukan kembali dalam masa persidangan saat

it^.'^^

Selanjutnya, setiap RUU

dari DPD disampaikan kepada D P R . ' ~DPR
~
dapat menyetujui, mengusulkan
~
DPR menyetujui RUU dari
perubahan, atau menolak RUU dari D P D . ' ~Apabila
~~
DPR
DPD, RUU disampaikan kepada Presiden untuk d i ~ a h k a n . 'Apabila
mengusulkan perubahan atas RUU dari DPD, DPR dan DPD membentuk panitia

~
RUU ditolah
bersama untuk membahas RUU yang diajukan D P D . ' ~Apabila
DPR, RUU tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan saat itu.l4' Di
samping itu, dalam proses legislasi, kepada Presiden hanya diberikan kewenangan
untuk mengajukan RUU, baik kepada DPR maupuil kepada D P D . ' ~ ~
Berdasarkan rumusan di atas terlihat bahwa proses pembentukan UU
yang dikehendaki DPD melalui lVaskah Komprehensif Amandemen UUD Negara
RI Tahun 1945 hanyak dilakukan oleh DPR dan DPD dalam forum yang berbeda
atau forum bersama tanpa melibatkan presiden. Hal ini dalam rangka untuk
menjaga konsistensi sistem pemerintahan presidential yang dianut oleh

134 Pasal 38 ayat
Op. Cit., hlrn., 79.
13' Pasal 38 ayat
Op. Cit., hlrn., 79.
13' Pasal 35 ayat
Op. Cit., hlrn., 80.
'31 Pasal 39 ayat
Op. Cit., hlrn., 80.
'31 Pasal 39 ayat
Op. Cit., hlm., 80.
139 Pasal 39 ayat
Op. Cit., hlrn., 80.

(4) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
(5) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,
( i j Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara

FU Tahun 1945,

(2) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,

(3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,
(4) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,

,
14' Pasal 54 ayat (1) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 86.

'

-44

Iniisia

--

-

seperti di negara Arnerika Serikat. Oleh kirena itu, dalam rangka

menciptakan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan
eksekutif maka Presiden diberi hak veto menolak R W yang telah disetujui DPR
dan DPD sebagaimana diatur dalam rancangan Pasal 40 ayat ( 2 ) Naskah
Amandemen Komprehensif ULTD Negara RI Tahun 1945 yang dibuat DPD.
"Presiden dapat menolak RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DPD dalarn
jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja sejak R W tersebut di~etujui."'~~
Namun veto Presiden tersebut dapat diabaikan oleh DPR dan DPD jika 213
anggota DPR dan 213 anggota DPD tetap meloloskan R W tersebut menjadi UU.
Hal ini dapat dilihat dalam rancangan Pasal 40 ayat ( 3 ) Naskah Komprehensif
Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 yang dibuat DPD, "Jika Presiden
menolak untuk mensahkan RUU yang telah disetujui DPR dan DPD, RUU
dimaksud sah menjadi UU apabila disetujui sekurang-kurangnya 213 dari anggota
DPR dan 213 dari anggota DPD dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari
sejak penolakan tersebut disarnpaikan kepada DPR atau DPD, dan wajib
diundangkan. 144
Kedua, di bidang pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan diusulkan oleh DPD melalui Naskah Amendemen Komprehensif
UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya diberikan kepada DPR tetzpi juga

'42 Pemberian kewenangan pembentukan UU kepada DPR dan DPD tanpa melibatkan
Presiden merubah tradisi pembentukan UU di Indonesia. Namun perlu dipikirkan apakah sumber
daya manusia yang ada di DPR dan DPD sudah siap, mengingat persyaratan pendidikan untuk
menjadi anggota DPR dan DPD minimal SLTA telah menimbulkan banyak kasus pemalsuan
iiazah.
homprenenslr UUU Negara KI Tahun 1945,
#.

-

Pasal40 ayat (3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 81-82.

aib-e-rik~

.

--

ada T)PD:Hal ini dapat dilihat dalam rancangan Pasal 35 ayat (1)

Naskah Arnandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 945 yang menyatakan
bahwa "DPR dan DPD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, Jirngsi
pengawasan, fungsi pengisian jabatan publik dan fungsi k e t e r ~ a k i l a n . ' Oleh
~~
karena itu, agar fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik maka
kepada DPR dan DPD diberikan hak interpelasi, hak angket dan menyatakan
pendapat.'46 Hak interpelasi sebagaimana disebutkan di atas adalah hak untuk
meminta keterangan kepada pernerintah mengenai kebijakan pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan berrnasyarakat,
berbangsa dan bernegara.14' Selanjutkan hak angket adalah hak penyelidikan yang
dilakukan oleh lembaga pemakilan berkaitan dengan penyelenggara negara atau
pemerintahan,

bukan

penyelidikan

dalam

rangka

menegakkan

hukum

(investigation), karena pemerintah diduga melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan.14' Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah
hak lembaga perwakilan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan
pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi
dunia intemasional, djsertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai
tindak-lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan
bahwa Presiden danlatau Wakil Presiden melab-~kanpe!anggxan h u h m berupa

'41 Pasal 35 ayat (2) Naskah Arnandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,
Op. Cit.,hlm., 77.
'41 Pasal 35 ayat (2) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara FU Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 78.
14' Lihat Pasal 77 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD.
Oronomi Uaerah, Jogyakarta, Pusham UII,
hlm., 115. Lihat pula Pasal77 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD.

atau perbuatan tercela atau tidak lagi mernenuhi syarat sebagai Presiden daniatau

Wakil Presiden karena terjadi p e r ~ b a h a n . ' ~ ~
Ketiga, di bidang anggaran. DPD menginginkan fungsi anggaran tidak

hanya dimiliki oleh DPR sebagaimana sekarang, tetapi juga diberikan kepada
DPD. Hal ini dapat dilihat dalam rancangan Pasal 42 Naskah Amandemen
Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945 yang disiapkan DPD, "Presiden
mengajukan RUU tentang APBN kepada DPR dan DPD untuk dibahas pada
waktu b e r ~ a m a a n . DPR
' ~ ~ dan DPD dapat menyetujui, mengusulkan perubahan
atau menolak RUU tentang APBN."'

Apabila DPR dan DPD nlenyetujui RUU

tentang APBN, RUU tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan.lS2

7

Namun apabila DPR dan DPD mengusulkan perubahan atas RUU tentang APBN

1

maka DPR dan DPD membentuk panitia bersarna dengan mengikutsertakan

1
1

Presiden untuk rnernbahas RUU tentang APBN t e r s e b ~ t . RUU
' ~ ~ APBN tersebut
hams disetujui oleh DPR dan DPD selambat-lambatnya enam puluh hari sebelum
tahun anggaran yang b e r ~ a n ~ k u t a nPenentuan
.'~~
batas waktu paling lambat enarn

1

puluh hari sebelum tahun kggaran, RUU APBN yang diajukan Presiden harus

1

sudah disahkan oleh DPR dan DPD adalah untuk mempercepat penyelesaian R-

-

Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945, Op. Cit., hlm.,
Pasal 42 ayat (1) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun
Op. Cit.. blm., 83.
Pasal 42 ayat (2) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun
Op. Cit., hlm., 83.
Is2 Pasal 42 ayat (3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun
Op. Cit., hlm., 83.
mprenensir UUU Negara KI Tahun
"O

78.
1945,

"'

1945,
1945,
1945,

mprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 83.

APBN dan juga ui~tukmemberikan kesernpatan kepada daerah untuk menyusun
APBD lebih awa1.lS5 Namun demikian, apabila DPR danlatau DPD tidak
menyetujui R-APBN, Presiden menjalankan APBN tahun yang l a l ~ . ' ~ ~ ~ a k s u d
'

.

ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penolakan stas
R-APBN yang diajukan Presiden seperti yang pernah dilakukan DPR pimpinan
Sartono pada tahun 1960-an ketika Presiden Soekarno b e r k u a ~ a . ' ~ ~
Keempat, memberikan persetujuan dalam pengangkatan pejabat publik.
Dalam UUD 1945 hasil perubahan yang berlaku saat ini tidak ada satupun
ketentuan yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk memilih atau
memberikan persetujuan tentang pengangkatan pejabat publik. Pasal 22F ayat (1)
UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada DPD untuk memberikan
pertimbangan kepada DPR dalam ha1 memilih anggota BPK. Oleh karena itu,
dalam rangka untuk menguatkan fungsi DPD sebagai badan perwakilan, DPD
melalui Naskah Amandemen Komprehensi UUD Negara RI Tahun 1945
menghendaki diberi kewenangan untuk memilih atau memberikan persetujuan
dalam pengangkatan pejabat publik tertentu seperti yang dimiliki DPR selama ini
yakni; memilih anggota komisi pemilihan umm (KPU) karena kerja KPU
berkaitan langsung dengan DPR dan DPD,"~ memilih anggota Komisi
mggota Komisi Yudisial (KY),'~' anggota
Pemberantasan Korupsi (K_PI~_),~~~
Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945, Op, Cit, hlrn., 83.
Pasal42 ayat (7) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 83.
lS7 Mahrnuzar, (2010), Sistem Pemerintahan Indonesia; Sebelum dun Sesudah
Amandemen UUD 1945, Jogyakarta, Nusa Media, hlrn., 67.
158
(3j =N&mn h a n d e m e n Komprehensif UUU Negara Kl 'lahun 1945,
-up. LU., urn., Y&.
lS9 Pasal 82 ayat (3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 98.
lSs
lS6

Komisi HdC-fiaii M E G i a (Kornnas

HAM)'^' memilih tiga orang Hakim MK

bersama D P R . ' ~ ~
Pengisian jabatan publik di atas melibatkan DPD guna
menghindari atau untuk meminimalisir proses pengisian jabatan publik dari
kepentingan politik163yang selarna ini sering tejadi.
Gagasan pengutan h g s i DPD sebagaimana terdapat dalam Naskah
Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945 yang disiapkan DPD di
atas, jika dihubungkan dengan klasifikasi bikemeralisme yang dibuat Arend
Lijphart yakni; strong bicameralism, medium-strength bicameralism dan soft
bi~amsralisrn,'~~
maka sistem perwakilan yang dikehendaki DPD dalam NKRI

termasuk dalam kategori strong bica~neralismdengan bentuk simetrical dan
incongruence karena DPD sebagai kamar kedua menghendaki kewenangan setara

dengan yang dimilki DPR sebagai kamar pertama. Di samping itu, legitimasi
politik demokrasi yang dikehendaki anggota DPD sebagai kamar kedua setara
atau sama-sama tinggi dengan legitimasi politik yang dimiliki anggota DPR
sebagai kamar pertama. Selanjutnya, jika gagasan pengutan h g s i DPD
sebagaimana terdapat dalam Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI

1

Tahun 1945 yang disiapkan DPD di atas dihubungkan dengan klasifikasi

1

bikameralisme yang dibuat Giovani Sartori yakni; perfect bicameralism, strong

Pasal 83 ayat (3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,
Op. Cit., hlm., 99
16' Pasal 84 ayat (3) Naskah Amandemen Komprehensif UUD Negara RI Tahun 1945,

Arend Lijphart, (1999), Loc. Cit.

r

bicameralism diii i G i a ~ ~ ~ ~ c a m e ~maka
i a ~ sistem
G n ~ ~perwakilan
~
dua karnar
(bicameral) yang

dikehendaki DPD termasuk

dalam kategori perfect

bicameralism karena DPD sebagai kamar kedua menghendaki kewenangan setara
dengan DPR sebagai karnar pertama dalam ha1 pembuatan UU.

Perfect bicameralism menurut Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti
berpotensi mengarah kepada kebuntuan proses politik'66 atau dengan kata lain
menurut Denny Indrayana berpotensi menyebabkan kebuntuan tugas-tugas
~ a r 1 e m e n . Oleh
l ~ ~ karena itu, dalam rangka penguatan hngsi DPD dalam sistem
perwakilan Indonesia, pilihan yang paling tepat menurut Deny Indrayana adalah
memilih model strong bicameralism karena pilihan terhadap model weak

bicamerlism atau

soft

bicamerlism, sebaiknya dihindari karena

akan

menghilangkan tujuan bicameral itu sendiri yaitu, sifat saling kontrol (cheks and

balences) di antara kedua kamar. Di samping itu lanjut Denny Indrayana,
dominasi salah satu kamar menyebabkan weak bicameralism hanya menjadi
bentuk lain dari sistem parlemen satu kamar ( ~ n i c a m e r a l ) . ' ~ ~
-

Di samping itu, berdasarkan kajian perbandingan terhadap lima negara
bersusunan kesatuan yang memiliki lembaga perwakilan bicameral sebagaimana
terdapat pada bab sebelumnya, pemilihan terhadap model lembaga perwakilan
yang strong bicameralism bagi NKRI tidak maszlah karena dsL'i lima negara
kesatuan yang diteliti, terdapat dua negera bersusunan kesatuan yang memiliki

lernbaga perwakilan yang strong bicameralism yakni negara kesatuan Belanda
dan negara kesatuan Jepang. Namun menurut hemat penulis lebih baik dalam
pengertian strong bicameralism terbatas yakni terbatas berkaitan dengan
kepentingah daerah dalam NKRI karena gagasan awal pembentukan DPD dalam
sistern perwakilan Indonesia waktu proses perubahan UUD 1945 berlangsung
yakni agar ada wadah khusus yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional yaitu kepentingan daerah yang selaras
dengan kepentingan nasional karena selama ini kepentingan daerah sering
dimarjinalkan oleh pemerintah.
Penguatan fungsi DPD dalam rangka menciptakan sistem perwakilan dua
kamar dalam NKRI menurut penulis sangat relevan, paling tidak karena tujuh ha1
sebagai berikut; pertama, ditinjau dari aspek susunan negara, RI merupakan
negara bersusunan kesatuan (unitary state). Sistem perwakilan dua kamar
(bicameral) tidak hanya diadopsi oleh negara-negara bersusunan federal
(bondsstaat) akan tetapi juga diadopsi oleh negara-negara bersusunan kesatuan
(unitary state) seperti negara kesatuan Inggris, Prancis, Belanda, Thailand,

Fhilipina, Jepang, Colombia, AEnka Selatan, Egypt, Algeria, Congo dan lainlain.169 Pendapat C.F. Strong dan Fried Isjwara yang mengatakan negara
bersusunan kesatuan (tinitav),stcte) adalah negara dengan satu badan penv&i!m
n a ~ i o n a l sebagaimana
'~~
disebutkan sebelumnya tidak relevan lagi karena saat ini
terdapat banyak negara bersusunan kesatuan yang mengadopsi sistern perwakilan
dua karnar (bicameral).
169 Fatmawati, (201 O), Loc.

Cit.

C. F. Strong,(1 966), Loc. Cit. Fried Isjwara, (1974), Loc. Cit.

Kedua, ditinjau dari aspek proses legislasi di lembaga perwakilan
Indonesia, proses legislasi selama ini banyak melahirkan produk UU yang tidak
demokratis dan tidak responsif, terutama UU yang berhubungan dengan masalah
politik (kek~asian),~~!
UU yang berkaitan dengan lembaga keuangan dan jasa
keuangan karena berkaitan dengan pemilik modal besa." dan UU yang berkaitan
dengan SDA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan uji materi UU
terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh berbagai pihak ke MK. Semenjak tahun
2003 hingga akhir tahun 2012 terdapat 530 permohonan uji materi UU yang
diajukan ke MK, dan dari jurnlah tersebut sebanyak 143 atau 27% permohonan
dikab~1kan.l~~
Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari produk legislasi
nasional yang tidak demokratis dan tidak responsif terhadap keinginan dan
kepentingan rakyat dapat dilakukan dengan cara menciptakan sistem perwakilan
.

-

dua karnar yang m k i l i k i kekuatan hampir setara (strong bicameralism) agar
tercipta mekanisme cheks and balences dalam proses pembuatan UU di lembaga
perwakilan Indonesia.
Ketiga, ditinjau dari aspek demokratisasi, NKRI merupakan negara
kepulauan bercirikan nusantam, terdiri dari 17.000 lebih pulau besar dan kecil,
didiami ratusan juta jiwa penduduk yang tergabung ke dalam 19 persekutuan
hukum adat.'"

Di samping itu pendcduk Indonesia terdiri dari berbagai macam

suku bangsa, misalnya Jawa, Melayu, Batak, Minang, Sunda, Sasak, Asmat dan
17'
Lihat Moh. Mahfud MD, (1998), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES,
Cetakan Pertama, hlm., 26-27.
17* Sebastian Salang, (2010), Transaki Dibalik Pembahasan RUU, Kompas, Edisi

nompas, Bdii ~ a b tanggal
u
5 Uesember 20 12, hlm., 4.
Soepomo, (1996), Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradya Paramita, Cetakan
Keempat Belas, hlm., 56.
174

lain sebagainya, masing-masing m & i E b&asa ibu, adat istiadat dan agama
berbeda yakni Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Dalam
negara bercirikan nusantara seperti ini, terdapat kepentingan berbeda antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena ita, dibutuhkan
keterwakilan regional yang cukup kuat sebagai wadah untuk memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan daerah, wadah pemersatu dan memperkokoh persatuan
antara daerah-daerah dalam NKRI. Filipina sebagai negara kepulauan, juga
memilih sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang terdiri dari Majelis
Perwakilan (House of Representatives) dan Senat. Majelis Perwakilan sebagai
representasi politik seluruh rakyat Filipina dan Senat sebagai perwakilan daerah
propinsi-propinsi.175
Keempat, ditinjau dari aspek otonomi daerah. Otonomi daerah di NKRI

semenjak reformasi diterapkan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dua UU ini memberikan
kewenangan lebih besar kepada daerah otonom ketimbang pemerintah sehingga
NKRI disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federa1i~tik.l~~
Negara bersusunan federal pada umumnya memiliki sistem perwakilan dua karnar
sama kuat, sedangkan negara bersusunan kesatuan yang memiliki sistem
perwakilan dua kamar, cenderung memilih mode! soP/weak bicarne?-ali~m.'~~
Oleh
karena itu, dalam rangka penguatan h g s i DPD menuju sistem perwakilan dua
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k m a r sebaiknya NKRI mernilih mod31 s~t?ong-b~~KeTali~m
sebagai bentuk jaIan
teng&. antara prinsip otonomi daerah dalam NKRI yang bersifat federalistik di
satu sisi dan prinsip negara kasatuan yang cenderung memilih lembaga
perwakilan dua kamar lunak (so# bicameral) pada sisi yang lain.
Kelima, ditinjau dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang
dianut oleh NKRI berdasarkan W D 1945 hasil perubahan merupakan sistem
pemerintahan presidential. Berdasarkan hasil penelitian Institute For Democracy
and Electoral Asistants (IDEA,) dari sepuluh negara yang memakai sistem
pemerintahan presidential, delapan (80%) di antaranya menganut sistem
perwakilan dua kamar (bicameral) dan hanya dua negara yang menganut sistern
Namun semua negara dengan sistem
perwakilan satu kamar (uni~ameral).'~~
pemerintahan presidential yang memiliki lembaga perwalulan dua kamar tidak
ada yang memilih model sojlheak bicarnera~ism.'~~
Keenam, ditinjau dari aspek sejarah. Semenjak NKRI merdeka hingga saat
ini, keterwakilan daerah (regional representative) .di lembaga perwakilan selalu
mendapatkan tempat. Periode berlakunya UUD 1945 lama, keterwakilan daerah
ada di MPR disebut dengan narna utusan daerah. Periode berlakunya Konstitusi
RIS disebut dengan nama Senat, dan periode berlakunya UUD 1945 hasil
perubahan disebut dengan DPD. Selanjutnya, pada periode berlakunya UUDS
1950, semenjak tanggal 17 Agustus 1950 hingga dilantiknya anggota DPR hasil
pemilu tahun 1955, keterwakilan daerah di lembaga perwakilan tetap ada yakni
dari unsur Senat RIS. Namun fungsi keterwakilan daerah di lembaga perwakilan
178
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NKRI bisa diabaikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, daerah-daerah dalam

NKRI merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Ketidak-adilan yang
dirasakan oleh daerah-daerah dalam NKRI selama ini telah mendatangkan
ancaman terhadap integrasi bangsa seperti yang dilakukan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka di Papua, Republik Maluku
Selatan (RMS) di Maluku, PRRIRannesta di Swnatera dan Sulawesi, Darul
Islam-Tentara Islam Indonesia @I-TII) di Jawa Barat dan lain sebagainya.
Ketujuh, ditinjau dari besarnya jumlah penduduk dan sebaran penduduk.
Semua negara yang memiliki penduduk besar di dunia saat ini seperti India,
Amerika Serikat, Rusia, Kanada dan lain-lain kecuali Banglades, memiliki sistem
perwakilan dua kamar (bicarnera~).'~~
Negara-negara dengan populasi penduduk
paling sedikit 10.000.000 jiwa di golongkan oleh Arend Lijphart sebagai negara
berpenduduk besar.I8l Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010
sebagaimana disebutkan sebelumnya, memiliki penduduk sebahyak 237.556.363
j i ~ a . Berada
' ~ ~ pada posisi empat besar dunia setelah Cina, India dan Amerika.
Penduduk Indonesia ini mempunyai tingkat sebaran yang berbeda,
misalnya antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
Tingkat sebaran penduduk 'yang tidak seimbang ini membuat ketidak-seimbangan
perolehan kursi DPR sebagai representasi penduduk antara Jawa dan luar Jawa,
antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang akhirnya menyebabkan
kebijakan politik nasional selama ini menjadi terkonstrasi di Pulau Jawa atau
n - - .
"-
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Indonesia Bagian Barat. Oleh karena itu, untuk men~e'i6aii$G p e r d e x kursi
lembaga perwakilan di masa mendatang dan juga memperkuat posisis tawar DPD
dalam forum MPR maka perlu penambahan anggota DPD yang saat ini hanya 4
orang dari setiap daerah propinsi menjadi satu orang dari setiap kabupatenfkota
yang ada di 1ndonesia.lg3Pada saat ini (2010), di Indonesia terdapat 502 daerah
kabupatenkota, sedangkan jumlah anggota DPR berdasarkan UU Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah sebanyak 560 orang.ls4
Separoh lebih dari mereka (300 orang) berasal dari daerah pernilihan di Pulau
~ a w a . Jika
' ~ ~ satu anggota DPD mewakili satu daerah kabupatenkota maka
dengan sendirinya akan tercipta keseimbangan jumlah kursi DPR dan DPD dan
antara kursi parlemen yang berasal dari Jawa dan luar Jawa.
Tujuh faktor di atas menunjukkan kepada kita bahwa penguatan fimgsi
-

DPD dalam rangka menciptakan sistem perwakilan dua kamar dalam NKRI
sangat relevan untuk dilakukan. Lalu bagaimana cara penguatan fungsi DPD

dalam NKRI menuju lembaga perwakilan d1~akarnar, selanjutnya dibahas di
bawah ini.

D. Upaya dan Implikasi Penguatan Fungsi DPD Menuju Parlemen
Bikameral dalam N'KRI

.

Strategi penguatan h g s i DPD dalam rangka menciptakan sistem
perwakilan dua kamar yang h m p i r sama h a t (strong bicameral) dalam bidang
tertentu di NKRI dapat dilakukan dengan cara mengubah pasal-pasal UUD 1945
-

1R2
'--
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..
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Pasal 74 ayat (1) W Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
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dan UU yang berkaitan langsung dengan DPD se&a

kelembagaan dalam

menjalankan fungsinya.
Menurut penulis, pasal-pasal W D 1945 yang perlu diubah yakni;

pertama,

Pasal

. Permusyawaratan

2

ayat

( 1 ) UUD' 1945 yang menyatakan;

Majelis

Rakyat terdiri atas anggota Dewan Penvakilan Rakyat dun

anggota Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan ~ n d a n ~ - u n d a n ~diubah
, ' ~ ~ menjadi "Majelis
Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Penvakilan Rakyat dan Dewan
Penvakilan Daerah, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut dengan undang-undang." Perubahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat
( 1 ) UUD 1945 di atas perlu dilakukan dalarn rangka untuk mempertegas sistem
perwakilan yang dianut NKRI yakni sistem perwakilan dua kamar (bicameral)
sebagaimana gagasan awal pembentukan DPD dalam sistem ketetanegaraan
Indonesia yakni untuk merombak sistem perwakilan satu kamar (t~nicameral)
menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral). Dalam sistem perwakilan dua
kamar (bicameral), MPR dikontruksikan hanya sebagai sidang joint session antara
DPR dan DPD seperti Kongres di Arnerika Serikat yang terdiri dari House of

Refresentatives dan Senat atau seperti Parlemen di Inggris yang terdiri dari House
of Representcltives d m Hetrse $Lord.
Komposisi MPR yang demikian tidak- serta merta merubah kewenangan
MPR seperti yang terdapat dalam UUD 1945 hasil perubahan yakni; (a),
menetapkan UUD dan atau mengubah UUD, (b) melantik Presiden dan Wakil

'sI

Pasal2 ayat ( I ) UUD 1945.

Presiden, (c) memutus usul DPR memberhentikan PreGdG-Td-8au Wakil
Presiden yang telah diputus bersalah atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dadatau Wakil Presiden oleh MK, (d), mernilih ' ~ a k i lPresiden
pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. apabila terjadi kekosongan
jabatan ~ a k i lPresiden. (e), Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila
keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersarnaan dari dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.
Namun dengan dikontruksikannya MPR sebagai sidang joint session
antara DPR dm DPD maka sidang-sidang MPR dalam rangka untuk menjalankan
kewenangan konstitusionalnya di atas tidak bisa dilakukan oleh DPRIMPR yang
anggotanya sudah rnayoritas berasal dari anggota DPR tanpa kehadiran DPD
secara bersarnaan, karena yang menjadi anggota joint session (MPR) bukan lagi
anggota DPR dan anggota DPD melainkan adalah lernbaga DPR dan DPD.
Setelah keanggotaan MPR dikontruksi terdiri dari DPR dan DPD dan
MPR hanya berbentuk sidangjoint session antma DPR dan DPD maka lernbaga
perwakilan Indonesia dapat disebut dengan sis_tem perwakilan dua kamar
(bicamerao, masing-masing kamar terpisah satu sama lain. Oleh karena itu
kepada kamar kedua dalam ha1 ini adalah DPD hams pula diberikan kewenangan
1 1 ~ 1suam

lembaga perwakilan. Untuk itu, usaha

berikutnya adalah (Kedua) merubah ketentuan Pasal22D UUD 1945

sait hi

terdiri dari empat ayat diubah menjadi lima ayat yang selanjutnya berbunyi
sebagai berikut;
(1) Dewan Perwakilan Daerah berwenang mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pernbentukan dan pernekaran
serta penggabungan. daerah, pengelolaan sumber daya alam dan surnber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.
(2) Rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah,
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Presiden untuk mendapat persetujuan.

(3) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan menyetujui rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama bersama
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

(4) Dewan Perwakilan Daerah berwenang melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembenG-g,
pemekaran d& penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan
agama.
( 5 ) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang yang
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Presiden.
Pasal 22D UUD 1945 perlu diubah dalam rangka untuk mempertegas
bahwa DPD mempunyai wewenang di bidang legislasi, pengawasan dan
anggaran, layak seperti yang dimiliki suatu lembaga- perwakilan. Di bidang
legislasi, DPD diberi kewenangan penuh, mulai mengajukan RUU, membahas

RUU dan menyetujui RUU menjadi

bersama DPR dan ~residen,'~'n&G

-

khusus terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
surnber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah, RUU tentang APBN, RUU tentang
pajak, pendidikan dan agama karena semua W tersebut ini berkaitan langsung
dengan kepentingan daerah dalam NKRI.
Pembahasan terhadap RUU di atas, baik yang diajukan DPD, DPR atau
Presiden dapat dilakukan dalam forum berbeda dan melibatkan pemerintah.
Namun jika DPR dan DPD mempunyai pandangan berbeda tentang R W tersebut,
maka DPR dan DPD dapat membentuk panitia bersama bertugas menselaraskan
pandangan dan pendapat DPR dan DPD tentang RUU tersebut. Namun panitia
bersama itu bukan sebuah joint session antara DPR dan DPD yang disebut MPR
karena kalau panitia bersama tersebut disebut MPR maka kewenangan
membentuk UU menjadi kewenangan MPR.
Pemerintah atau Presiden dalam pernbuatan UU masih perlu dilibatkan
seperti yang diatur dalam UUD 1945 sekarang, termasuk dalam pembuatan UU
yang menjadi kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diusulkan di atas.
Secara teoritik, sebagaimana dikatakan Saldi Isra, keterlibatan Presiden dalam

/
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l
n
\
a
rasca Amanciemen Konstitusi, Jakarta, Raiawali Pers.
., nv.
penuiis, rnempertahankan hak legislasi pada Presiden perlu dilakukan
karena SDM di lembaga perwalulan belum siap h g s i legislasi secara penuh tanpa melibatkan
Presiden.

pemba-tan UU bertentangan dengan prinsip sistem pemerintahan Presidential
yang didasarkan atas prinsip separation of power, dan bertentangan pula dengan
ide purifikasi h g s i legislasi yang disarnpaikan melalui disertasihukunya yang
berjudul "Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlemen
. .
dalam Sistem Presidential ~ndonesia."'~~
Namun, untuk kasus Indonesia yang
juga menganut sistem pemerintahan presidential, penulis memandang keterlibatan
pemerintah atau Presiden dalam pembuatan UU masih perlu karena sebagaimana
disebutkan sebelumnya, di samping pemerintah lebih tahu tentang kebutuhannya,
pemilu yang dilakukan selama ini, termasuk pemilu setelah masa reformasi belum
mampu menghasilkan anggota DPR yang mayoritas mempunyai kualitas tinggi
karena penentuan calon anggota DPR lebih banyak ditentukan oleh partai politik
tempat calon bernaung. Begitu juga dengan anggota DPD terpilih, sebagaimana
disebutkan sebelumnya, sebagian besar mereka merupakan orang-orang populer
di daerahnya yang tidak pernah mendapatkan pendidikan hukum dan pelatihan
dalam pembuatan UU bahkan sebagian mereka minim pengalaman karena
mempunyai profesi yang berbeda.
Selanjutnya, untuk mempertegas eksistensi DPD sebagai salah satu kamar
di lembaga perwakilan Indonesia, maka kepada DPD hams pula diberi
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang
menjadi kewenangan konstitusionalnya yakni; UU mengenai; otonomi daerah,
pembentukan, pernekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
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pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanain
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
Hasil pengawasan yang dilakukan DPD tersebut tidak diberikan kepada
DPR sebagai bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam ketenhian.Pasal22D
ayat (3) UUD 1945-yang berlaku sekarang, akan tetapi kepada DPD harus pula
diberi kewenangan untuk menitindak-lanjuti hasil pengawasan konstitusional
yang telah dilakukannya tersebut karena DPD sebagai lembaga perwakilan baru
dapat dikatakan memiliki kewenangan pengawasan yang penuh apabila DPD
memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan bisa
menindak-lanjuti langsung hasil pengawasan yang dilakukannya.
Oleh karena itu, agar kewenangan DPD yang demikian dapat berjalan
dengan baik di kernudian hari, maka peluang bagi DPR untuk mengkebiri
keberadaan DPD melalui tata cara pemberhentian anggota DPD yang diatur
dengan UU hams dihilangkan atau ditutup sama sekali dengan cara bahwa RUU
yang mengatur tentang DPD sebelum disahkan menjadi UU, dalam proses
legislasi harus mendapat persetujuan dari DPD dan Presiden. Jika tidak, maka
DPR bisa mengebiri keberadaan dan hngsi DPD melalui pembuatan UU.
Ketiga,karena DPD diberikan hngsi legislasi secara penuh dalam proses

pembuatan UU tertentu bersarna DPR dan Presiden maka ketentuan Pasal 20
UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan DPR di bidang legislwi hams
pula diubah dari lima ayat menjadi enam ayat. Adapun ayat yang perlu
ditambahkan adalah "Khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan
u t ; ~ o n o mdaerah,
i
'nubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pernekaran
1

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Presiden untuk mendapat persetujuan. Begitu juga dengan ketentuan Pasal22
UUD 1945 tentang kewenangan ~residenmenetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang (Perpu) yang saat ini terdiri dari tiga ayat
diubah menjadi lima ayat. Adapun bunyi ayat yang perlu ditambahkan adalah
"Khusus untuk peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan ~envakilanDaerah dalam persidangan yang berikutnya.
Keempat, dalam rangka untuk memperkuat hngsi DPD di bidang

anggaran perlu pula dilakukan perubahan terhadap Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3)
UUD 1945. Pasal23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas
bersama Dewan Penvakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan ~ a e r a h , 'diubah
~~
menjadi "rmcangan undang-unding anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersgma
Dewan Perwakilan Rakyat dan ~ e w a nPenvakilan Daerah. Ketentuan ini perlu
diubah dalam rangka untuk memberikan kewenangan di bidang anggaran kepada

'13'

Pasal23 ayat (2) UUD 1945.

DPD s e m a utuh seperti yang dimiliki DPR karena sebagaimana disebutkan
sebelumnya, lembaga perwakilan dikatakan mempunyai h g s i anggaran secara
utuh apabila lembaga perwakilan tersebut mempunyai kewenangan ikut
membahas, mengusulkan, mengamandemen dan menetapkan APBN yang
diajukan pemerintah.
Selanjutnya Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,
"apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang l a l ~ ,diubah
'~~
menjadi "apabila Dewan Perwhkilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tidak
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan
oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
..

tahun yang lalu." Klausul ini perlu dipertahankan untuk menghindari kevakuman
pembangunan jika lembaga perwakilan, baik DPR maupun DPD menolak
RAPBN yang diajukan Presiden seperti yang pernah dilakukan DPR pimpinan
Soertono pada tahun 1960-an seperti disebutkan sebelumnya.

Kelima, untuk mengokohlcan kedudukan DPD seperti kedudukan DPR
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlu pula melakukan perubahan terhadap
ketentuan Pasal 7C UUD 1945 yang saat ini berlaku; Presiden tidak dapat
membekukan d d a t a u membubarkan Dewan Perwakilan ~ a k ~ a t , 'diubah
~'
menjadi "Presiden tidak dapat membeicukan d d a t a u membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah." Tidak dapat dipungkiri,
19'

Pasal23 ayat (3) UUD 1945.
Pasal7C UUD 1945.

hadirnya ketentuan Paial 7C UUD 1945 di atas merupakan reaksi MPR terhadap
tindakan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang membubarkan
DPRMPR pada tahun 2001. Jika ketentuan Pasal 7C di atas tidak diubah seperti
yang diusulkan di. atas maka akan selalu menimbulkan pertanyaan, apakah DPD
..
dapat dibubarkan oleh Presiden? Menurut penulis, DPD tidak bisa dibubarkan
oleh Presiden dengan alasan apapun karena DPD merupakan bagian dari lembaga
penvakilan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, termasuk yang dianut oleh
Indonesia, lembaga perwakilan tak dapat dibubarkan oleh presiden.lg2Di sarnping
itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, membubarkan DPD otomatis
membubarkan MPR karena MPR saat ini terdiri dari anggota DPR dan anggota
DPD. Namun untuk menghindari tafsir ganda, sebaiknya Pasal 7C UUD 1945
diubah seperii yang diusulkan di atas.
Keenam, untuk mengukuhkan DPD benar-benar layak sebagai badan

penvakilan maka kepada DPD perlu pula diberikan kewenangan untuk memilih
pejabat publik, namun bukan semua pejabat publik, guna meminimalisir politisasi
dalam pengisian jabatan-jabatan negara yang saat ini cenderung terkontaminasi
oleh kepentingan politik, misalnya memilih anggota BPK bersama DPR. Oleh
karena itu, Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; anggota Badan
Pemeriksa Keuangan dipilih

oleh Dewan

Penvakilan

Rakyat

dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Penvakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden, hams diubah menjadi "anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
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bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta
diresmikan oleh Presiden."
Ketujuh, untuk meningkatkan .bergaining posision DPD terhadap DPR
dalam sidang atau forum MPR, baik dalam proses impeachment terhadap Presiden
d d a t a u Wakil Presiden maupun dalam proses perubahan UUD 1945 maka perlu
melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 7B ayat (7) dan Pasal37 ayat (I),
ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menyatakan;
"Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden
danlatau Wakil Presiden hams diambil dalam rapat paripuma Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 34 dari jumlah
anggota yang hadir, setelah Presiden d d a t a u Wakil Presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat," diubah menjadi "Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
pemberhentian Presiden d d a t a u Wakil Presiden hams diambil dalam rapat
paripuma Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 34
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 34 jumlah anggota Dewan
Perwakilan Daerah, setelah Presiden d d a t a u Wakil Presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan dalarn rapat paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyz?." Se!anj?;u?nya, Pasd 37 a > i t (1) WJD I945 yang men>rat,akzm; "Usu!
perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 113
dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat," diubah menjadi " usul

perubahan pasai-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang

M a j e l i s P ~ u s y a w a r a t a nRakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 113
dari jumlah anggota Dewan Penvakilan Rakyat dan 113 dari anggota Dewan
Perwakilan Daerah. Kemudian Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan;

untuk

mengubah

pasal-pasal

Undang-Undang

Dasar,

Sidang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat," diubah menjadi "Untuk mengubah
pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan 213 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah." Pasal37 ayat (4)
UUD 1945 yang berbunyi; Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang
Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,
diubah menjadi Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah
satu anggota dari seluruh anggota Dewan Penvakilan Rakyat dan lima puluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Dewan Penvakilan Daerah.

Untuk lebih jelasnya usul perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945
dalam rangka menciptakan sistem penvakilan dua karnar yang hampir sama kuat
(strong bicameralism system) dapat dilihat dalam tabel berikut ini;
Tabel V; 11
Pasal UUD 1945 yang Harus Diubah Untuk Menciptakan Strong Bicameralism System
No

Pasal UUD 1945 Hasil Perubahan

Usul Untuk Diubah

1

Pasal2

Pasal2
ajelis
Permusyawaratan
Rakyat terdiri
jijM
atas Dewan Perwalulan Rakyat dan
Dewan Perwakilan ~ a e r a h i yang

1

Rakyat
Zlewan 'rerwaktlan
Rakyat dan anigota Dewan Perwakilan

(

1

I

3

1

I I1
1

14

1

I1

(

Daerah yang dipilih melalui pemilihan (
anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan
umum dan dia* lebih lanjit dengan
undang-undang.
Pasal7B
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul pemberhentian
Rakyat atas usul pemberhentian Presiden
Presiden d d a t a u Wakil Presiden hams
dantatau Wakil Presiden hams diambil
diambil' dalam rapat paripurna Majelis
rapat
paripurna
Majelis
dalam
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 36 dari
oleh sekurang-kurangnya ?4 jumlah
jumlah anggota yang hadir, setelah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden danlatau Wakil Presiden
?4 jumlah anggota Dewan Perwakilan
diberi kesempatan menyampaikan
Daerah, setelah Presiden dadatau Wakil
penjelasan dalam rapat paripurna
Presiden
diberi
kesempatan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
menyampaikan penjelasan dalam rapat
paripuma Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
Pasal7C
Pasal7C
Presiden tidak dapat membekukan Presiden tidak dapat membelcukan dadatau
d d a t a u membubarkan Dewan Perwakilan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Rakyat.
I dan Dewan Perwakilan Daerah.
Pasal20
Pasal20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang (1) Tetap.
kelcuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu
tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(2) Tetap.

(4) Presiden mengesahkan rancangan
undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undangundang.

(4) Jika rancangan undang-undang itu tidak
mendapat
persetujuan . bersama,
rancangan undang-undang itu tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(3) Khusus untuk rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan
pusat
dan
daerah,
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah, dibahas Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.

(

tersebut sah menjadi undang-undang
dan wajib diundangkan.

tidak disahkan oleh Preiiden ddam
waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang &ebut
disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang clan

(1) Dalam ha1 ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan
pemerintah
sebagai
pengganti undang-undang.

(1) Tetap

(2) Peraturan pemerintah itu hams
mendapat
persetujuan
Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidang
yang berikutnya.

(2) Tetap

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka
peraturan itu hams dicabut.

(3) Khusus untuk peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah,
pusat
dan
daerah,
hubungan
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah, hams mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwalulan Daerah dalam persidangan
yang berikutnya.

1 1

I (4) Jika
tidak mendapat persetujuan, maka I
peraturan itu hams dicabut.
Pasal22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat
mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Daerah rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah,
pusat
dan
daerah,
hubungan
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan surnber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

Pasal22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah berwenang
mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah,
pusat
dan
daerah,
hubungan
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut
membahas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah,
pusat
dan
daerah,
hubungan
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

(2) Rancangan
undang-undang
yang
diajukan Dewan Perwakilan Daerah
dibahas bersama Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Presiden untuk mendapat persetujuan.

;

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

Daerah
ikut
(3) Dewan Perwakilan
membabas dan memberikan persetujuan
terhadap rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara
dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama bersama-sama Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden.

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

(4) Dewan Perwakilan Daerah berwenang
melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai; otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, pajak, pendidikan, dan
agama.

,

(5) Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-undang yang
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden.
Pasal23
Pasal23
(2) Rancangan undang-undang anggaran (2) Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara
pendapatan dan belanja negara diajukan
diajukan oleh Presiden untuk dibahas
oleh Presiden untuk dibahas bersama
bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
dengan memperhatikan pertimbangan
Perwakilan Daerah.
Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan
tidak menyetujui rancangan anggaran
Dewan Perwakilan Daerah tidak
pendapatan dan belanja negara yang
menyetujui
rancangan
anggaran
diusulkan oleh Presiden, pemerintah
pendapatan dan belanja negara yang
menjalankan Anggaran Pendapatan dan
diusulkan oleh Presiden. p e m e r i d
Belanja Negara tahun yang lalu.
menialankan-nA
Belanja Negara tahun yang lalu.

8

9

PZil22F
Pasd 22F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dipilih bersama oleh Dewan Perwakilan
dengan memperhatikan pertimbangan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pexwakilan Daerah dan
serta diresmikan oleh Presiden.
diresmikan oleh Presiden.
Pasal37
Pasal37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang- (1) Usul perubahan pasal-pasal UndangUndang Dasar dapat diagendakan dalam
Undang Dasar dapat diagendakan
dalam
sidang
Majelis
Rakyat
sidang Majelis ~ermus~awaratan
Pemusyawaratan Rakyat apabila
apabila diajukan oleh sekurangdiajukan oleh sekurang-kurangnya 113
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan 113 dari
dari
jumlah
anggota
Majelis
anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal (2) Tetap
Undang-Undang Dasar diajukan secara
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas
bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang- (3) Untuk mengubah pasal-pasal UndangUndang Dasar, Sidang Majelis
Undang
Dasar,
Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 213 dari jumlah
sekurang-kurangnya 213 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Rakyat.
213 dari jumlah anggota Dewan
Penvakilan Daerah.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang
Dasar
dilakukan
Undang-Undang Dasar dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya
dengan
persetujuan
sekurangkurangnya lima puluh persen ditambah
lima puluh persen ditambah satu anggota
satu anggota dari seluruh anggota
dari seluruh anggota Dewan Perwakilan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Rakyat dan lima puluh persen ditambah
satu anggota dari seluruh anggota
Dew an Perwakilan Daerah.

(5)Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak

(5) Tetap

y
Belajar dari sejarah, agar usul perubahan terhadap beberapa pasal UUD
1945 di atas tidak dipandang pihak lain bersifat parsial seperti yang ditudingkan
banyak pihak kepada rancangan usul perubahan UUD 1945 yang diajukan DPD
g pro ierhaciap penibahan U UU 1945 hams

selalu mengkampanyekan bahwa hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan

MPR pada tahun 1999, ZOO0, 2001 dan 2002 belum sempurna, tidak hanya
berkenaan dengan DPD yang tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan yang
berarti, akan tetapi juga masalah sistem perwakilan yang tidak tegas, sistern
presidecsial yang menimbulkan gaya parlementer, masalah h g s i legislasi yang
pada umumnya di negara dengan sistem presidensial tidak dimiliki oleh Presiden,
namun Presiden mempunyai hak veto, masalah kekuasaan kehakiman yang terkait
dengan kompetensi silang antara MA dan MK, eksistensi wewenang MK serta
pengawasan hakim konstitusi oleh KY, cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil
Presiden jika keduanya berhalangan secara bersamaan sehingga terjadi
kekosongan pejabat dalam jabatan Presiden d a i ~Wakil presiden.lg3
Namun demikian, jika perubahan terhadap beberapa ketentuan UUD 1945
yang berkenaan dengan kelembagaan DPD dalam menjalankan fungsinya belum
dapat dilakukan, maka penguatan fungsi DPD dalam sistem perwakilan Indonesia
dapat pula dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap UU Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

uu

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan UUD 1945 hasil
perubahan yang berkaitan dengan lembaga perwakilan. Namun demikian,
beberapa ketentuan UU ini mcngebiri beberapa norma dasar yang terdapat dalam
UUD 1945. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 22D UUD 1945
menyatakan; Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
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'

Penvakilan Daerah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonorni
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, sertz yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.lg4
Menurut Pasal 146 UU Nomor 27 Tahun 2009, pengajuan RUU yang
menjadi kewenangan konstitusional DPD di atas hams disampaikan secara tertulis
oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR beserta penjelasan atau keterangan
danlatau naskah akademik.lg5Kemudian, setelah pimpinan DPR menerima RUU
dari DPD, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR dan membagikan
RUU tersebut dalam rapat paripuma.196Dalam rapat paripuma, DPR memutuskan
RUU yang berasal dari DPD tersebut untuk mendapatkan persetujuan atau
persetujuan dengan pengubahan atau penolakan. 19'
Pasal 147 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, "dalam ha1
rapat paripurna memutuskan memberikan persetujuan terhadap usul rancangan
undang-undang yang berasal dari DPD, rancangan undang-undang tersebut
menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Pasal 147 ayat (3) UU
Nomor 27 ~ a h u n2009 di atas menurut penulis telah mengebiri Pasal 22D UUD
1945 hasil perubahan karena UU tersebut menempat DPD tidak berbeda dengan
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi k e m a ~ y a r a k alaimya
t~
yang
juga dapat mengajukan RUU kepada DPR dan menjadi RUU inisiatif DPR.
Padahal DPD merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukannya sejajar
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-Llhat
.. Yasal 146 U U NomorY43.
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

--'

Lihat Pasal 147 (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

'' Lihat Pasal 147 (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

deKgtiii DPR; -Oleh karena itu, ketentuan W Nomor 27 Tahun 2009 yang
mengatur tentang mekanisme pengajuan RUU dari DPD di atas harus direvisi, dan
undang-undang tersebut hams mengatur, RUU yang berasal dari DPD hams
ditindak-lanjuti oleh DPR dan dibahas bersarna oleh DPR, DPD dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.
Selanjutnya ketentuan Pasal 147 ayat (7) UU Nomor 27 Tahun 2009
menentukan, setelah RUU yang berasal dari DPD tersebut disetujui menjadi RUU
inisiatif DPR, pimpinan DPR menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dan
pimpinan DPD. Presiden diminta menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden
dalam melakukan pembahasan RUU tersebut, dan DPD diminta pula untuk
menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan membahas RUU tersebut. Apabila
dalam waktu 60 hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan untuk membahas
RUU dimaksud maka pembahasan RUU dimaksud tetap dapat dilaksanakan oleh
DPR dan presiden.I9*Hal itu dapat dilakukan DPR dan Presiden karena Pasal 20
ayat (1) dan 'ayat (2) UUD 1945 menyatakan, DPR memegang kekuasaan
membentuk UU, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan b e r s k a . Dengan kata lain, kehadiran DPD dalam mernbahas RUU
yang diajukannya dapat diabaikan DPR dan Presiden karena DPD dianggap tidak
memeliki kewenangan di bidang legislasi.
Pengebirian DPD oleh DPR melalui UU Nomor 27 Tahun 2009 dapat pula
dilihat dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) yang menyatakan, DPD dapat

Lihat Pasal 147 ayat (7) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD.

m&gajlilciii RUU tiidisarkan program legislasi ne~ional."~Persoalannya,

penyusunan program legislasi nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
kemudian diubah dengm UU Nomor 12 Tahun 201 1 tanpa melibatkan DPD. Hal
itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) W Nomor 10 Tahun 2004
yang kemudian diubah dengan Pasal 20 ayat (I) UU Nomor 12 Tahun 2011
menyatakan bahwa, penyusunan program legislasi nasional dilakukan oleh DPR
dan Pemerintah, dan dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR
. ~ ~ ~ demikian dapat diartikan, jika
yang khusus menangani bidang l e g i s l a ~ iDengan
DPR dan Presiden tidak menetapkan dalam program legislasi nasional hal-ha1
yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 maka DPD tidak dapat
mengajukan RUU yang menjadi kewenangan konstitusionalnya.
Oleh karena itu, agar DPD dapat senantiasa mengajukan RUU yang
menjadi kewenangan konstitusionalnya, perlu melakukan revisi terhadap
ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 201 1
menjadi, penyusunan program legislasi nasional antara DPR, DPD dan
Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR dan DPD melalui alat kelengkapan DPR
dan DPD yang khusus menangani bidang ~egislasi.~~'
Nan-11-lo, jika revisi terhadap
ketentuan UU Nomor 12 Tahun 201 1 tidak dilakukan, penguatan fungsi DPD ini
dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 251 ayat
-

-

-

Perundang-Undangan.
20' Indara J. Piliang & Bivitri Susanti, (2008), Op. Cit.,
hlm., 75.

(1) W Nomor 27 Tahun 2DOP yang menyatakan, DPD dapat mengajukan RUU
berbadasarkan program legislasi nesional, menjadi DPD dapat mengajukan R W
diluar program legislasi nasional.
Hal lain yang perlu diatur melalui UU adalah hubungan antara DPD
sebagai reprentasi daerah di tingkat nasional dengan pemerintah daerah. Selarna
ini, hubungan antara DPD dengan pemerintah daerah hanya diatur melalui
peraturan tata tertib DPD sebagaimana terdapat dalam Pasal 48 ayat (5) yang
menyatakan, Komite dalam melaksanakan tugasnya...dapat mengadakan rapat
kerja dengan pemerintah, merninta penjelasan kepada pemerintah daerah, DPRD
dan masyarakat, mengadakan dengar pendapat dan dengar pendapat umum, baik
atas permintaan komite maupun atas permintaan pihak lain..."202
Penguatan fungsi DPD dalam rangka menciptakan sistem perwakilan dua
kamar yang hampir sama kuat (strong bicameralism) dalam NKRI akan
menimbulkan implikasi, baik positif maupun negatif terhadap kehidupan
ketatanegaraan ~ndonesia. Implikasi postifhya yakni; pertama, lembaga
perwakilan Indonesia yang saat ini tidak jelas jenis kelaminnya akan menjadi
terang benderang, sehingga menghilangkan perdebatan tentang sistem perwakilan
yang dianut NKRI. Kedua, akan membuat rasa persatuan daerah-daerah yang ada
dalam NKRI semakin mantap dm erat karena adz mslng dan !embag3 khusus yang
mempunyai kemampuan bertugas menampung, memperjuangkan aspirasi daerah
ditingkat nasional yakni DPD, di samping aspirasi dan kepentingan rakyat secara
nasional yang diperjuangkan DPR, sehingga NKRI dapat terhindar dari ancaman

-

202

0

.an -reraturan

1Tm, K1 Nomor OIIDPD RIN2009-2010
Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan DPD RI Nomor SJDPD RVIVl2009-2010 tentang Tata
Tertib.
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disinfejjfaX3ii@sa yzing selalu muncul dari w&tu ke w&tu. Ketiga, pemerintah
tidak bisa mengabaikan begitu saja aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalarn

NKRI seperti yang selama ini sering terjadi karena ada DPD sebagai representasi
'

dae&

yang selalu bertugas mengawasi dan mengingat pemerintah. Keempat,

menciptakan cheh and balences dalam pembuatan UU, khususnya UU yang
menjadi kewenangan konstitusional DPD sehingga terhindar dari substansi UU
yang berat sebelah dan tidak memihak kepada kepentingan daerah. Kelima,
kehadiran DPD dalam forum sidang MPR tidak dapat diabaikan begitu saja oleh
DPR yang anggotanya sudah mayoritas di MPR karena yang menjadi anggota
MPR adalah DPD secara kelembagaan bukan anggota DPD secara perorangan,
tanpa kehadiran DPD dalam sidang MPR, sidang MPR tidak dapat dilakukan atau
tidak sah. Keenam, masa jabatan Presiden d d a t a u Wakil Presiden akan lebih
terjaga karena pemakzulan terhadap Presiden danatau Wakil Presiden tidak dapat
dilakukan oleh DPR dalam sidang MPR walaupun anggotanya sudah mayoritas di
MPR tmpa kehadiran DPD secara kelembagaan. Ketujuh, MPR dikontruksikan
sebagai sidang joint session antara DPR dan DPD membuat MPR tidak lagi
memerlukan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal secara permanen,
sehingga dapat menghemat anggaran negara.
Selanjutnya, implikasi negatif penguatan h g s i DPD dalarn rangka
menciptakan sistem penvakilan dua kamar yang hampir sama kuat di NKRI
yakni; pertama, seiring dengan pertumbuhan atau pemekaran daerah-daerah
propinsi di Indonesia, akan bertambah pula jumlah anggota kamar kedua lembaga
a n m v i e b i h banyik.

yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPD karena hams dibahas oleh
dua lembaga perwakilan secara terpisah atau secara bersamaan yakni DPR dan
DPD. Ketiga, dapat menimbulkan persaingan antara DPR dan DPD sehingga
mernbuka peluang terjadinya konflik antar-lembaga negara, khususnya antara
DPR dan DPD.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa strategi penguatan fbngsi DPD
dalam menciptakan sistem perwakilan dua kamar yang harnpir sarna h a t (strong
bicameralism system) dalarn NKRI dapat dilakukan dengan cara mengubah
beberapa pasal UUD 1945 dan UU yang berkaitan dengan DPD dalam
menjalankan h g s i n y a . Penguatan fungsi DPD dalam sistem perwakilan di NKRI
ini menimbulkan implikasi positif dan negatif. Namun implikasi positihya jauh
lebih besar ketimbang implikasi negatif. Oleh karena itu, pilihan p i i n g tepat bagi
bangsa ini yakni memperkuat fungsi DPD dalam sitem perwakilan Indonesia.

E. Epilog: Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Putusan MK
Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui dui cara yakni melalui
prosedur formal dan prosedur informal. Perubahan konstitusi melalui prosedur
formal, tata cara dan persyaratannya diatur dengan tegas di dalam konstihsi
bersangkutan, yang oleh C.F Strong dibagi menjadi empat macam yakni; melalui
lembaga legislatif, referendum, persetujuan mayoritas negara-negara bagian untuk

negara bersusunari feder;Fll diii rnddui leriibaga khusus yang dibuat untuk itu.203
Sedangkan perubahan konstitusi melalui prosedur informal, dilakukan di luar
mekanisme yang ditentukan oleh konstitusi, misalnya melalui penafsiran hakim
(judicial interpretation), konvensi dan lain-lain.204
Metode perubahan konstitusi melalui prosedur formal, pemah ditempuh
oleh DPD RI dalam rangka memperkuat fungsinya yakni mengusulkan perubahan
Pasal 22D UUD 1945 secara tertulis kepada MPR pada tanggal 7 Mei 2007.
Namun usul tersebut mendapat penolakan atau tidak mendapat dukungan dari
mayoritas anggota MPR yang berasal dari anggota DPR. Begitu juga dengan
upaya DPD memperkuat fungsi legislasinya melalui perubahan UU yang
berkaitan dengan DPD dalam menjalankan fungsinya y a h UU Nomor 27 Tahun
2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, juga tidak pernah digubris oleh DPR,
sehingga upaya DPD melakukan penguatan fungsinya, khususnya di bidang
legislasi melalui prosedur formal gagal.
Karena upaya DPD melakukan perubahan terhadap ketentuan UUD 1945
melalui prosedur formal mengalami kegagalan, kemudian DPD menempuh
prosedur informal yakni mengajukan permohonan uji meteri terhadap UU Nomor
27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pada tanggal 14 September 2012 karena sebagian substansi kedua UU tersebut
dinilai bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 22D ayat (I),
ayat (2) dan Pasal20 ayat (2).

ECEX5: l'erubahan Konstitusi Negara Kesatuan
Repblik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, hlm., 29.
204 Ibid, hlm., 48.

bertentangan dengan UUD 1945 yakni; Pasal71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f,
dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c,
Pasal 143 ayat (5),.Pasal 144, Pasal 146 ayat (I), Pasal 147 ayat (I), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5) dan Penjelasan Umurn UU t e r ~ e b u t . ~ ' ~
Selanjutnya ketentuan UU Nomor 12 Tahun 201 1 yang dinilai oleh DPD
bertentangan dengan UUD 1945 yakni; Pasal 18 huruf g, Pasal20 ayat (I), Pasal
21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal22 ayat (I), Pasal23 ayat (2), Pasal43 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal46 ayat (1), Pasal48 ayat (2) dan (4), Pasal65 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal68 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat
(5), Pasal69 ayat (I) huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal70 ayat (1) dan ayat

Permohonan DPD tersebut, kemudian dikabulkan oleh MK untuk sebagian
dan sebagian yang lain ditolak melalui putus& MK Nomor 92PUU-XI2012 yang
diucapkan di depan sidang MK yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret
2013. Adapun Ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2009 yang dinyatakan oleh MK
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
yakni; Pasal 102 ayat (I ) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, Pasal 147, Pasal 143
Pasal 144, Pasal 146 ayat (I), Pasal 148, Pasal 150 ayat (2) dan ayat (3).
ayat (3,
Selanjutnya ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dinyakan oleh NLK
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
205 Lihat Putusan MK
206 aid,

Nornor 92PUU-Xl2012, tertanggal27 Maret 20 13, hlrn., 232-235.

hlm., 235-238.

yakni; Pasal 18 huruf g, Pasd 21 ayat (1) daii ayat (3), Pasal22 ayat (I), Pasal23
ayat (2), P a d 4 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal45 ayat (I), Pasal46 ayat (I), Pasal
48 ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 49 ayat (I), Pasal 50 ayat (I),
Pasal 65 ayat (3); Pzsal. 68 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (I), ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal ~ 9 . Dengan
~ ' ~ demikian, sebagian usul
penulis sebagaimana terdapat pada Bab IV sub D di atas telah terakomodir
melalui Putusan MK tersebut, khususnya berkaitan dengan usul perubahan UU
Nomor 27 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 201 1 dan usul perubahan ketentuan
Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Narnun, sebagian yang lain belurn
terakomodir, misalnya usul revisi mengenai ketentuan Pasal 251 ayat (1) UU
Nomor 27 Tahun 2009 dan beberapa usul perubahan mengenai ketentuan UUD
1945, misalnya Pasal 2 ayat (I), Pasal 7B ayat (7), Pasal 7C, Pasal 20 ayat (3),
ayat (4), ayat (5), Pasal22 ayat (3), Pasal22D ayat (3) dan ayat (4), Pasal23 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal22F ayat (I), Pasal 37 ayat (I), ayat (3) dan ayat (4).
Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah berdasarkan Putusan MK di
atas fungsi legislasi yang dimiliki DPD dalam bidang tertentu setara dengan yang
dimiliki DPR? Menurut penulis, Putusan MK tersebut memang tidak merubah
teks atau bunyi Pasal22D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal20 ayat (2) UUD 1945,
akan tetapi putusan MK tersebut sudah memberikan penafsiran hukum (judicial!
interpretation) yang mendatangkan kepastian hukum bahwa DPD memiliki
kewenangan konstitusional setara dengan Presiden dan DPR dalam mengajukan
RUU tertentu, dan juga merniliki kewenangan konstitusional setara dengan DPR

dan Presiden dalam mernbaEas RUU tZiTentu bersama-sama dengan DPR dm
Presiden dalam forum yang sama, akan tetapi tidak sampai pada tahap
memberikan persetujuan karena persetujuan terhadap RUU menjadi UU hanya
dapat diberikan oleh DPR dap Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

20 ayat (2) UUD 1945. Artinya, pembahasan RUU yang menjadi kewenangan
konstitusional DPD harus melibatkan DPD semenjak mulai pembahasan Tingkat I
oleh komisi atau panitia khusus DPR yaitu; semenjak sesi penyampaian pengantar
musyawarah, mengajukan dan membahas daftar inventaris masalah (DIM) serta
penyampaian pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan tingkat I.
Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat I1 dalam rapat
paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan yang diberikan oleh
'~
demikian fungsi legislasi yang dimiliki DPD dalam
DPR dan ~ r e s i d e n . ~Dengan
bidang tertentu, belum sempurna, belum setara dengan fungsi legislasi yang
dimiliki DPR.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, suatu lembaga perwakilan dikatakan
memiliki fungsi legislasi yang sempurna

apabila lembaga perwakilan

bersangkutan memiliki kewenangan mengajukan RUU, membahas RUU dan
menetapkan RUU. menjadi UU.~" Sedangkan DPD berdasarkan Putusan NIK
tersebut di atas hanya mempunyai kewenangan mengajukan dan membahas RUU
tertentu bersama DPR dan Presiden, tidak sampai pada tahap memberikan
persetujuan terhadap RUU (tertentu) menjadi UU. Namun demikian, semenjak
MK mengeluarkan putusan di atas, DPR tidak lagi menempatkan DPD sebagai co-nonsehensz
Putusan M K , Kinerja Anggota DPD RI, Wajib,
Sewajib- Wajibnya Hams Lebih," http://www.dpd.go.id,diakses tanggal 15 Desember 20 13.
Miriam Budiardjo, (2009), Loc.. Cit.

DPR di biding legislasi tertentu yang b i T k i G i m F @ e n t i n g a n daerah dalam
'

NKRI, akan tetapi telah menempatkan DPD sebagai bagian tak terpisahkan dalam
sistem legislasi nasional dalam ha1 pengajuan dan pembahasan RUU tertentu yang
DPD, rnisalnya dalam pembahasan RUU
menjadi kewenangan k~nstit~sional
tentani~emerintahDaerah, RUU tentang Pemilihan Kepela Daerah, RUU tentang

~emerintahanDesa, RUU tentang Daerah lstimewa Jogyakarta dan lain-lain?''
Dengan demikian, putusan MK telah berhasil memperkuat posisi DPD di bidang
legislasi tertentu walaupun belum setara dengan yang dimiliki DPR.

ol'

Lihat Kompas, Edisi Kamis 3 Oktober 2013, hlm., 5.

BAB-V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian di atas dzpat
disimpulk& bahwa;
1. DPD sebagai representasi daerah di tingkat nasional memiliki h g s i sangat
terbatas atau sangat surnir, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun
anggaran sehingga aspirasi dan kepentingan daerah yang diperjuangkan DPD
dalam NKRI dapat diabaikan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari 196
keputusan DPD Periode 2004-2009 yang semuanya berkaitan dengan aspirasi
dan kepentingan daerah dalam NKRI hanya satu yang ditindak-lanjuti DPR
dan pemerintah yakni pertimbangan DPD tentang R W sumber daya
perikanan. Di samping itu dapat pula dilihat dalam kasus dana bagi hasil
minyak dan gas bumi tahun 2008 s/d 2010, kasus penarikan kembali
kewenangan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah di bi'dang pertanahan
melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN-RI dan kasus
amputasi peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahah di daerah
melalui refisi UU tentang pemerintah daerah.

2. Walaupun DPD mempunyai kewenangan sangat terbatas, akan tetapi
keberadaannya perlu dipertahankan dalam sistem perwakilan di NKRI karena
jika dibubarkan berarti mengingkari amanat reformasi. Di samping itu
m
e-

berarti membubarkan MPR. Namun, rnexhhkan DPD

dengan fungsi seperti sekarang berarti pemborosan terhadap keuangan negara.
358

Di sarnping itti, biixai'ti melanggengkan arioniali dale $st&

pem&1&

Indonesia. Oleh karena itu, pilihan paling tepat yakni memperkuat fungsi DPD
dalam rangka menciptakan sistem perwakilan bicameral di NKRI. Dari
beberapa model parlernen bicameral yang ada, pilihan paling tepat menurut
penulis adalah model strong bicameralism terbatas yakni terbatas dalarn ha1
yang berakitan dengan kepentingan daerah dalarn NKRI karena; (a), ditinjau
dari aspek susunan negara, RI merupakan negara bersusunan kesatuan. Sistern
perwakilan bicameral tidak hanya diadopsi negara bersusunan federal, tetapi
juga diadopsi negara bersusunan kesatuan; (b), ditinjau dari proses legislasi,
proses legislasi di lernbaga perwakilan Indonesia selama ini cenderung
melahirkan UU yang tidak demokratis dan tidak responsif; (c), ditinjau dari
aspek demokratisasi, NKRI merupakan negara kepulauan bercirikan
nusantara, terdiri dari 17.000 lebih pulau, didiami ratusan juta jiwa penduduk
yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat dan agarna.
Dalarn negara seperti itu,; dibutuhkan representasi regional y&g kuat di
tingkat pusat sebagai wadah untuk mernperjuangkan aspirasi dan kepentingan
daerah, wadah pemersatu dan mernperkokoh persatuan antara daerah-daerah
dalam NKRI; (d), ditinjau dari aspek otonomi daerah, kebijakan otonomi
daerah di NKRI diterapkan bei-dasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian
diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedua

UU tersebut membuat NKRI menjadi negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi yang federalistik karena UU tersebut mernberikan kewenangan
l

e

h

i

h

n

t

&

, dan semua negara

bersusunan federal memiliki lembaga perwakilan b?c&meral; [eX difiqau aGi
aspek sejarah, semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini, ketenvakilan
daerah di lembaga penvakilan selalu ada; (f), ditinjau dari aspek sistern
pemerintahan, sistem pemerintahan NKRJ menurut UUD 1945 hasil
perubahan yakni sistem presidential. Berdasarkan hasil penelitian Institute For
Democracy and Electoral Asistants (IDEA), dari 10 negara yang mernakai

sistem pemerintahan presidential, 8 (80%) di antaranya memiliki parlemen
bicameral; (g), ditinjau dari aspek jumlah dan sebaran penduduk, semua

negara yang memiliki penduduk besar seperti India, Amerika, Rusia dan lainlain kecuali Banglades memiliki sistem perwakilan bicameral.

3. Penguatan fungsi DPD dalam menciptakan lembaga penvakilan yang strong
bicameralism efektif dalam NKRI dapat dilakukan dengan cara mengubah

pasal UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dan lembaga penvakilan
lainnya, merevisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD serta UU yang berkaitan dengan DPD secara kelembagaan dalam
menjalankan fungsinya misalnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentmg
P embentukan P eraturan P erundang-Undangan.
Penguatan fungsi DPD ini membuat; (a), lembaga penvakilan Indonesia
yang saat ini tidak jelas jenis kelaminnya akan menjadi terang benderang,

--

sehingga menghilangkan perdebatan tentang sistem penvakilan yang dianut
NKRI. (b), rasa persatuan daerah-daerah dalarn NKRI semakin mantap dan erat
Karena ada ruang dan lemba~akhusus y

y

menarnpung, memperjuangkan aspirasi daerah ditingkat nasional. (c),
360

menjadi kewenigan konstitusional DPD sehingga terhindar dari substansi UU
yang berat sebelah dan tidak memihak kepada kepentingan daerah. (d),
eksistemsi DPD dalarn sidang MPR tidak dapat diabaikan DPR yang
anggotanya mayoritas di MPR karena yang menjadi anggota MPR adalah DPD
secara kelembagaan bukan anggota DPD secara perorangan. (e), masa jabatan
Presisen danlatau Wakil Presiden akan lebih terjaga karena pemakzulan
terhadap Presiden danlatau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan oleh DPR
dalam forum MPR tanpa kehadiran DPD secara kelembagaan. (f), MPR
dikontruksikan sebagai joint session antara DPR dan DPD membuat MPR
tidak lagi mernerlukan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal secara
permanen, sehingga dapat menghemat anggaran negara. Namun dibalik itu
semua terdapat implikasi negatif yakni; (a), seiring dengan bertambahnya
daerah propinsi di Indonesia, bertambah pula jumlah anggota DPD sehingga
diperlukan anggaran lebih banyak. (b), dapat memperlambat proses legislasi
nasional, khususnya RUU yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional
DPD karena hams dibahas dua lembaga perwakilan (DPR dan DPD) secara
terpisah atau secara bersamaan. (c), dapat menimbulkan persaingan sehingga
membuka peluang konflik antara DPR dan DPD.

B. Saran

'

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat direkomendasikan

1. Eksistensi DPD did-

sistem perwakilan Indonesia perlu dipertahankan d G

diberi fung& yang layak seperti yang dimiliki suatu lembaga perwakilan guna
menuju parlemen bikameral efektif dalam NKRI.
2. Sebagai wujud dari kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat Indonesia yang

telah memenuhi persyaratan diberi kewenangan untuk memilih wakilnya yang
akan duduk di lembaga perwakilan termasuk di DPD sehingga anggota DPD
dapat dikatakan memiliki legitimasi politik yang tinggi. Legitimasi politik
yang tinggi yang dirniliki anggota DPD tersebut semestinya diiringi dengan
memberikan kewenangan yang h a t kepada DPD agar tidak mengingkari
arr~anatkedaulatan rakyat. Agar amanat kedaulatan rakyat tidak diingkari lebih
lama lagi, MPR harus segera melakuan perubahan terhadap W D 1945 dan
memberikan kewenangan yang layak kepada DPD sebagaimana dirniliki oleh
lembaga perwakilan lainnya.
3. Jika MPR berkehendak melakukan perubahan terhadap W D 1945 dalam

rangka penataan sistem perwakilan Indonesia, hendaknya dilakukan pada
waktu yang tepat yakni jangan pada waktu mendekati pemilu karena biasanya
dalam menghadapi pemilu, tensi politik nasional naik drastis, tenaga dan
pikiran anggota MPR yang nota benenya adalah anggota DPR dan anggota
DPD tercurah kepada upaya bagaimana cara memenangkan pemilu legislatif,
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